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

står 
Ja Nej Av-

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

står 
Ja Nej Av-

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

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

 

 Vård och omsorgsnämnden 

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

Diarienummer: VON 2022/2 
 
Datum 18 augusti 2022 

 

Dialoger och informationsärenden von 
2022-08-25 

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

Ärendebeskrivning 
Följande dialoger och informationsärenden behandlas på dagens sammanträde: 

08.45: Förenade Care AB 
Regionchef Birgitta Gyllensten besöker nämnden. Informerar och svarar på frågor. 

09.30:  Samariterhemmet 
Verksamhetschef Charlotte Engel besöker nämnden för att informera och diskutera 
framtida samarbete. 

Samariterhemmet är en idéburen fristående stiftelse utan vinstutdelning, med uppgift 
att utöva diakoni såväl i egen regi, som i samarbete andra aktörer inom Svenska 
kyrkan, andra organisationer och myndigheter. 

Nya enhetschefer inom LSS-verksamheten 
Tim Olsson och Fredrik Devenfors som är nya enhetschefer inom LSS presenterar 
sig för nämnden. 

Covid-19 pandemin 
Socialchef Camilla Andersson informerar nämnden 

Övrigt 
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Övrig information från socialchef och omsorgschef 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2022-08-18 

 

Stöd och omsorg  

 

 

Olof Hammar 

Nämndsekreterare 
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 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
11 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

Vonau § 30 Dnr VON 2022/46 

Fråga gällande möjligheterna till 
inflytande för psykisk hälsa 

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

Ärendebeskrivning 
Den 20 juni inkom via epost en skrivelse från Maria Samuelsson, tidigare BISAM 
samordnare, gällande inflytandemöjligheterna för människor med psykisk ohälsa. 
Skrivelsen har skickats till socialnämnd eller motsvarande i fem kommuner i sydöstra 
Skåne. 

Socialchef Camilla Andersson har den 27 juli 2022 skrivit ett svar från vård och 
omsorgsnämnden i Tomelilla till Maria Samuelsson.  

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2022-08-02, handlingsid: Von 
2022.443 

Begäran om information - Styrgruppen samverkan psykisk hälsa, handlingsid: Von 
2022.375 

Svar från vård och omsorgsnämnden till Maria Samuelsson gällande inflytandearbetet 
i Tomelilla kommun, handlingsid: Von 2022.437 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Maria Samuelsson 
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From:                                 Martin Wassenius (Tomelilla Direkt)
Sent:                                  Mon, 20 Jun 2022 21:18:02 +0000
To:                                      Von-zen
Subject:                             FW: Psykisk ohälsa i sydöst och Styrgruppen för Samverkan för psykisk hälsa / 
mizzmize@gmail.com

ÄrendeID: 838087

Från: Maria Samuelsson
Datum: 2022-06-20 kl. 02.50
Hej Socialnämnd el motsvarande i Simrisham, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad.

Vi är många som berörs -  brukare, patienter, anhöriga och personal - av att det inte längre förmedlas 
information kring samverkan eller arbetas för möjligheterna till inflytande för psykisk hälsa i de fem 
kommunerna som lyder under "Styrgruppen samverkan psykisk hälsa".

Efter BISAMs avveckling årsskiftet 20/21 tycks arbetet ha lagts på is, då väldigt liten aktivitet 
förekommer ute i kommunerna. Endast det månatliga Återhämtningscaféet fortgår - till mångas 
glädje.

Tidigare planerad verksamhet med brukarrevision har helt upphört då "Styrgruppen samverkan 
psykisk hälsa" inte följer sin tidigare beslutade inflytandeplan, som ger vid handen att 
Brukarrevisioner skall fortsätta utföras löpande under 2022 och framöver.

Inflytandemöjligheterna för människor med psykisk ohälsa tycks återigen näst intill obefintliga i 
sydost. 

Detta trots försäkran, som Ni litade på, från Styrgruppen om "att allt skulle bli bättre" för människor 
med psykisk ohälsa i ovan fem kommuner.

Vad tänker Ni om detta?

Vänliga hälsningar från Maria 
 
Maria Samuelsson
Rikstolvan 4
272 92 Simrishamn
0722-11 23 22

-------- Originalmeddelande --------
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Från: Maria Samuelsson <mizzmize@gmail.com> 
Datum: 2021-09-14 11:36 (GMT+01:00) 
Till: Socialnämnden Ystad <soc@ystad.se> 
Ämne: Psykisk ohälsa i sydöst och Styrgruppen för Samverkan för psykisk hälsa 

Hej Socialnämnden,
Jag har frågor/funderingar på hur det ser ut i Ystad och Styrgruppen samverkan i sydöst kring 
psykisk hälsa? 

Jag kanske hittar dåligt på internet, men Samverkan psykisk hälsa - Ystads kommun visar sidor som 
uppdaterades i mars.....

Psykisk hälsa - Ystads kommun har inte uppdaterats något nämnvärt sedan BISAM-funktionen som 
skötte startade och administrerade denna togs bort vid årsskiftet. Nu har också utvecklingsledare 
Micael von Wowern slutat sin tjänst. Vem ansvarar i Ystad Kommun för psykisk hälsa / psykisk 
ohälsa? Den nya samverkansutvecklaren Carola Teirfolk anställd av Simrishamns kommun? Fick 
nyss veta att hon i samarbete med en kommunikatör i Ystad ska uppdatera. Det som Styrgruppen 
sagt är viktigt att jobba med "efter BISAM" är bl a Återhämtningscaféer. Dessa startar 23 september 
men ingen information om dem på nätet eller i andra former mer än privata delningar på FB. Hur ska 
målgruppen (alla som berörs av psykisk ohälsa) veta att det börjar den 23e????

Samverkansskriften som jag sammanställde kring inflytandearbetet i sydöst fick inte vara kvar på 
sidorna kring psykisk hälsa. Den finns att läsa 
på https://drive.google.com/file/d/1WnTIislUxqFGf1o08w2zpkSvKzucnsmS/view?usp=sharing 

I den går att läsa hur långt vi under 201 tillsammans i fem kommuner och psykiatrin kom kring 
inflytande på verksamhets-, samhälls- och individnivå. Sedan Styrgruppen beslöt att avveckla BISAM 
sommaren 2020 har det märkts väldigt lite ute i de socialpsykiatriska verksamheterna och inom 
psykiatrin att det finns samverkan. Förutom kring projektet HMOU där nu alla fem kommunerna 
deltar - men det projektet har drivits av en arbetsterapeut i Sjöbo Kommun - Therese Rosenkvist.

Önskar förtydligande kring hur strategin är för samverkan och psykisk hälsa i sydost. 
Önskar förtydligande kring vilka forum jag som berörd kan delta i framöver. Brukar- och 
Anhörigråd, Inflytanderåd osv. Vad finns kvar? Var har berörda möjlighet till inflytande i frågor kring 
vård, behandling, sysselsättning mm i sydost just nu?

Följ gärna www.facebook.com/bisamsosk som har titeln "Psykbussen - psykisk hälsa på väg". 

Projektet hade aktivitet 10 september på Stortorget i Ystad. Innan dess:
22 juli var man i Simrishamn.
5-6 augusti Helsingborg.
28 augusti Trelleborg
11 september Klippan.
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https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fbisamsosk&data=05%7C01%7Cvon-zen%40tomelilla.se%7C92705574c8154dc0aeac08da53025cf9%7Cccdf5f7a254f42918e9e800039805fd4%7C1%7C0%7C637913566859299819%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=khYjK3ysoQhtVkDV%2Bmq%2B4zCQhrBzAxraNa0BtPBJC4k%3D&reserved=0


5 oktober Kristianstad och psykiatrins "Digital delaktighet" - www.skaneveckan.com 

9 oktober Tomelilla och Teaterhallen kl 15-19 då föreläsning oxå. (3) Bli din egen pilot - mina 
valmöjligheter när det hände | Facebook

Vid dessa tillfällen kan ni möta personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa som förmedlar 
information och kunskap, men framförallt hopp om psykisk hälsa.

Tack och ser framemot kommunikation :)

Vänliga hälsningar från Maria

Maria Samuelsson

Rikstolvan 4

272 92 Simrishamn

0722-11 23 22

--

Med vänlig hälsning
Martin Wassenius
Kommunvägledare
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Stöd och omsorg
Besöksadress: Gustafs torg 
16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgir
o

5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Camilla Andersson
Socialchef
Direkt Ans

vari
gTlf
n

Mobil Ans
vari
gMo
bil

camilla.andersson@tomelilla
.se

Tomelilla den 2022-07-27  Dnr VON DiarieNr 
 
 
Maria Samuelsson 
Rikstolvan 4 
272 92   Simrishamn 
 
 
 
 
  
Svar från vård och omsorgsnämnden till Maria 
Samuelsson gällande inflytandearbetet i 
Tomelilla kommun 
Hej Maria, 
 
Tack för dina synpunkter. 
 
Den har funnits en gemensam inflytandeplan 2017-2020 för de sydöstra  
kommunerna.  Under 2021 påbörjades ett arbete med en ny lokal 
överenskommelse för samverkansgruppen för psykiskt hälsa Skånes 
sydöstra kommuner. Den har varit ute på remiss till bland annat personal 
och brukarorganisationer. Denna antogs av styrgruppen 220617. 
Överenskommelsen innefattar följande målgrupper: 
 

• Barn upp till 18 år som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa eller 
psykisk funktionsnedsättning.  

 
• Barn upp till 18 år och unga till och med 20 år som vårdas utanför det egna 

hemmet.  
 

• Personer i alla åldrar med psykisk funktionsnedsättning.  
 

• Personer i alla åldrar som missbrukar alkohol, narkotika, andra 
beroendeframkallande medel, läkemedel, dopingmedel eller spel om 
pengar. 

 
I densamma finns ett eget målområde (totalt 11 områden) gällande 
inflytandearbetet som nu ska implementeras i verksamheterna.  
 
Brukarinflytande 
Brukarinflytandearbetet sker på fler organisatoriska nivåer. 
Mål 

• Individen och dennes anhörig ges möjlighet att vara delaktiga i mötet med 
vården och omsorgen 
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• Varje verksamhet har systematiskt och planerat brukarinflytande arbete 

Aktiviteter 
• Verka för individens delaktighet i den egna vården och behandlingen 
• Möjliggör anhörigmedverkan i individens vård och omsorg 
• Brukarforum eller liknande som anpassas till lokala förutsättningar 
• Implementera återhämtningsinsatser 

Uppföljning 
• Varje verksamhet utvärderar och följer upp brukar- och 

anhöriginflytandearbetet regelbundet, dock minst 1 gång/år. Detta kan exv. 
ske genom nöjdhetsmätningar, dialoger eller brukarrevisioner. 

 
Brukarrevisioner kan och ska verksamheterna själva initiera till vid behov.  
 
 
 
Med vänlig hälsning 
Stöd och omsorg 
    
    
Camilla Andersson 
Socialchef 
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 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts 
förslag till vård och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

11 augusti 2022 
 

Justerandes sign    

 

Vonau § 31 Dnr VON 2022/36 

Handlingsplan med anledning av 
prognostiserat underskott i tertialrapport 
1 för 2022 

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag 
till vård och omsorgsnämnden 
Vård och omsorgsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till åtgärder med 
anledning av prognostiserat ekonomiskt underskott och överlämna handlingsplanen 
till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Vård och omsorgsnämnden prognostiserade i tertialrapport 1 för 2022 ett 
ekonomiskt underskott på -860 000 kronor för helåret. 

Enligt kommunens styrdokument B 20 01 ”Reglemente för ekonomistyrning, 
resultatutjämningsreserv och god ekonomisk hushållning” ansvarar nämnden bland 
annat för att verksamheten bedrivs inom den av kommunfullmäktige fastställda 
budgetramen. 

Uppvisar en prognos underskott ska nämnden via förvaltningen få en handlingsplan 
inom fyra veckor. Handlingsplanen ska tydliggöra åtgärdernas effekt i tid och pengar 
och redovisas för kommunstyrelsen. 

Om nämnden bedömer att den av kommunfullmäktige beslutade budgeten är 
otillräcklig för att uppnå de uppsatta målen ska nämnden i första hand vidta åtgärder 
för att omdisponera tillgängliga resurser inom gällande budgetram. I andra hand ska 
nämnden hos kommunfullmäktige aktualisera behovet av att ändra mål och 
inriktning för verksamheten. Varje utökning av budget ska vara finansierad. 

Kommunstyrelsen beslutade vid behandlingen av tertialrapport 1 2022 för 
Tomelilla kommun, den 1 juni 2022 (Ks § 64/2022) följande: 
Kommunstyrelsen beslutar ge samhällsbyggnadsnämnden, byggnadsnämnden samt 
vård och omsorgsnämnden i uppdrag att analysera vilka åtgärder nämnderna behöver 
vidtaga för att nå en balans i budget för innevarande år men även vilka långsiktiga 
åtgärder som behöver vidtagas för en ekonomisk balans för kommande budgetperiod 
2023-2025.  
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 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts 
förslag till vård och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

11 augusti 2022 
 

Justerandes sign    

 

§ 31 forts 

 

Kommunstyrelsen beslutar ge samhällsbyggnadsnämnden, byggnadsnämnden samt 
vård och omsorgsnämnden i uppdrag att vidtaga de åtgärder som är möjliga inom 
nämndens ansvarsområde samt återrapportera dessa i samband med delårsrapporten 
per den 31 augusti 2022, samt till kommunstyrelsen återrapportera de analyserade 
åtgärder som inte går att genomföra inom nämndens ansvarsområde senast den 31 
augusti 2022. 

Förvaltningen, genom tillförordnad socialchef Patrik Sikt, föreslår nämnden 
följande åtgärder/handlingsplan för att eliminera årets prognostiserade 
underskott samt för att kunna redovisa en budget i balans för åren 2023-2025: 
Sedan nämnden lämnade sin tertialrapport har kommunen fått en omfattande 
tilldelning av statsbidraget återhämtningsbonusen. Statsbidraget ger verksamheten 
möjlighet att arbeta med olika pilotförsök kopplat till arbetstider och arbetsmodeller. 

Förvaltningen bedömer att effekterna av det arbetet kommer att vara tillräckliga för 
att reducera prognostiserat underskottet i nämndens rapport för tertial 1 2022.  

Det handlar fortsatt om att arbeta så effektivt som möjligt för att hantera det 
resurstidsöverskott som uppstår i relation till att väsentligt fler medarbetare arbetar 
heltid sedan införandet av heltid som norm i verksamheten. Att ändra på invanda 
beteenden, strukturer och arbetssätt är ett långsiktigt arbete som kräver samsyn och 
samverkan över enheter och arbetsplatser. 

I nämndens rapport för tertial 1 2022 relateras till att kostnaderna för externa 
placeringar ökat. Nämnden har fattat beslut om att tillskapa ytterligare LSS bostäder 
på hemmaplan vilket förvaltningen räknar med kommer att avmatta kostnadsbilden 
på ett längre perspektiv, 2024 och framåt. Det gäller både att antalet externa 
placeringar kan minska men även att kommunen med fler LSS bostäder kan 
förväntas få en bättre fördelning av LSS-utjämningen från staten.  

2023 kommer att utmana nämndens verksamheter, den ökade kostnadsbilden på 
löner, drivmedel och livsmedel samt aviserad minskad finansiering från staten för t ex 
äldreomsorgslyftet. Nämnden har under åren 2021 och 2022 genomfört omfattande 
utbildningsinsatser varför det inte bedöms kvarstå så omfattande behov av detta 
under 2023 till 2025. Dock är det en utmaning att kompentensförsörja och att utbilda 
interna medarbetare kan komma att behöva öka, oaktat möjligheten till extern 
finansiering, för att kunna försörja verksamheten med bemanning av rätt kompetens.  

Verksamhetens kostnader för inhyrning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal 
har ökat under 2022. Bedömningen är att verksamheten utifrån planerade insatser 
kommer att kunna stabilisera kostnadsbilden inför 2023. Verksamheten arbetar också 
för att kunna bygga upp en kapacitet för att än mer kunna minska behovet av extern 
bemanning av framför allt sjuksköterskor. 
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 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts 
förslag till vård och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

11 augusti 2022 
 

Justerandes sign    

 

§ 31 forts 

Ekonomiska konsekvenser 
Vård och omsorgsnämnden har efter ansökan om statsbidraget 
återhämtningsbonusen 2022 tilldelats 5 700 000 kronor. Inom ramen för det 
beviljade statsbidraget finns en finansiering för projektledning med 1 120 000 kronor. 
Dessa uppdrag utförs eller kommer att utföras av respektive befattningshavare vid 
sidan av sina ordinarie uppdrag med viss kompensation. Finansieringen bedöms vara 
tillräcklig för att åtgärda nämndens prognostiserade underskott om -860 000 kronor. 

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 
Nästa uppföljning i nämnden sker i samband med delårsrapport jan-aug i slutet av 
september. 

Redovisning/föredragning 

Förvaltningens förslag till beslut 
Vård och omsorgsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till åtgärder med 
anledning av prognostiserat ekonomiskt underskott och överlämna handlingsplanen 
till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse tillförordnad socialchef Patrik Sikt 2022-06-30, handlingsid: Von 
2022.444 

Ks § 64/2022 Tertialrapport jan-april (T1) 2022 för Tomelilla kommun, handlingsid: 
Von 2022.393 
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 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts 
förslag till vård och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

11 augusti 2022 
 

Justerandes sign    

 

§ 31 forts 

Tidigare behandling 
Ks § 64/2022 Tertialrapport jan-april (T1) 2022 för Tomelilla kommun 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ks § 64 Dnr KS 2022/83 

Tertialrapport jan-april (T1) 2022 för 
Tomelilla kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar ge samhällsbyggnadsnämnden, byggnadsnämnden samt 
vård och omsorgsnämnden i uppdrag att analysera vilka åtgärder nämnderna behöver 
vidtaga för att nå en balans i budget för innevarande år men även vilka långsiktiga 
åtgärder som behöver vidtagas för en ekonomisk balans för kommande budgetperiod 
2023-2025.  

Kommunstyrelsen beslutar ge samhällsbyggnadsnämnden, byggnadsnämnden samt 
vård och omsorgsnämnden i uppdrag att vidtaga de åtgärder som är möjliga inom 
nämndens ansvarsområde samt återrapportera dessa i samband med delårsrapporten 
per den 31 augusti 2022, samt till kommunstyrelsen återrapportera de analyserade 
åtgärder som inte går att genomföra inom nämndens ansvarsområde senast den 31 
augusti 2022. 

Ärendebeskrivning 
Enligt reglementet för ekonomistyrning, resultatutjämningsreserv och god 
ekonomisk hushållning ska en förenklad tertialuppföljning med fokus på 
helårsprognosen lämnas av styrelsen och nämnder per 30 april. 

Prognosen för 2022 är ett resultat på 30,0 mnkr vilket är 13,5 mnkr bättre än budget. 
Den största avvikelsen är förbättrade prognoser av skatteintäkter och statsbidrag. 
Samhällsbyggnadsnämnden, byggnadsnämnden samt vård och omsorgsnämnden 
prognostiserar underskott på totalt 5,9 mnkr. Kultur och fritidsnämnden 
prognostiserar ett mindre överskott på 0,4 mnkr.  

Kommunstyrelsen, familjenämnden, revisionen, överförmyndarnämnden samt 
valnämnden prognostiserar en budget i balans vid årets slut. 

Den samlade bedömningen utifrån de finansiella målen och verksamhetsmålen är att 
Tomelilla kommun och dess bolag har en god ekonomisk hushållning. 

Riskanalyser och internkontrollplaner har beslutats av nämnderna för 2022 och 
uppföljningar har skett i stort sett enligt plan. Åtgärder vid avvikelser har vidtagits. 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 64 forts. 

Ekonomiska konsekvenser 
Det prognostiserade resultatet innebär att de finansiella målen kommer att vara 
uppfyllda.  

Barnperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv utifrån resultatet av denna uppföljning och de åtgärder som vidtagits. 

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv utifrån resultatet av denna uppföljning och de åtgärder som vidtagits.  

Uppföljning 
Enligt fastställt reglemente kommer nästa uppföljning av mål och ekonomi att ske 
per 31 augusti 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar ge samhällsbyggnadsnämnden, byggnadsnämnden samt 
vård och omsorgsnämnden i uppdrag att analysera vilka åtgärder nämnderna behöver 
vidtaga för att nå en balans i budget för innevarande år men även vilka långsiktiga 
åtgärder som behöver vidtagas för en ekonomisk balans för kommande budgetperiod 
2023-2025.  

Kommunstyrelsen beslutar ge samhällsbyggnadsnämnden, byggnadsnämnden samt 
vård och omsorgsnämnden i uppdrag att vidtaga de åtgärder som är möjliga inom 
nämndens ansvarsområde samt återrapportera dessa i samband med delårsrapporten 
per den 31 augusti 2022, samt till kommunstyrelsen återrapportera de analyserade 
åtgärder som inte går att genomföra inom nämndens ansvarsområde senast den 31 
augusti 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, ekonomichef Elisabeth Wahlström, handlingsid: Ks 2022.1595. 

Tertialrapport 1 år 2022 Tomelilla kommun, handlingsid: Ks 2022.1596. 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 64 forts. 

  

Förslag till beslut under sammanträdet 
Per-Martin Svensson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

_________ 

Beslutet skickas till:  

Ekonomichef Elisabeth Wahlström 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden 

Vård och omsorgsnämnden 

Kommunfullmäktige för kännedom 
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 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts 
förslag till vård och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

11 augusti 2022 
 

Justerandes sign    

 

Vonau § 32 Dnr VON 2022/45 

Kvalitetsrapporter Förenade Care 2022 

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag 
till vård och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna Förenade Cares kvalitetsrapporter 
från de båda avtalsområden Byavången/hemtjänst Centrum och Valkyrian/hemtjänst 
Söder. 

Ärendebeskrivning 
Enligt avtalen med Förenade Care ska de förutom årsredovisningen även lämna 
halvårsrapporter. Rapporterna beskriver resultat av pågående och avslutade 
kvalitetsarbeten kopplat till lagstiftning, avtal och mål.   

Ekonomiska konsekvenser 
Rapporteringen medför inga kostnader utöver budget. 

Barnperspektivet 
Entreprenadområdens rapporter medför inga konsekvenser utifrån barnperspektivet.  

Miljöperspektivet 
Ärendet medför inga konsekvenser för miljöarbetet. 

Uppföljning 
Rapporterna redovisas och läggs till handlingarna. Uppföljning utöver de årliga 
avtalsuppföljningarna är inte aktuell. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna Förenade Cares kvalitetsrapporter 
från de båda avtalsområden Byavången/hemtjänst Centrum och Valkyrian/hemtjänst 
Söder. 
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 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts 
förslag till vård och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

11 augusti 2022 
 

Justerandes sign    

 

§ 32 forts 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2022-07-29, handlingsid: Von 
2022.445 

Kvalitetsredovisning Valkyrian och Hemtjänst Söder januari-juni 2022, handlingsid: 
Von 2022.439 

Kvalitetsredovisning Byavången och Hemtjänst Centrum januari-juni 2022, 
handlingsid: Von 2022.440 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Verksamhetschef Byavången 

Verksamhetschef Valkyrian 
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Kvalitetsrapport  

 

 
Byavången Vård och Omsorgsboende 

och Hemtjänst Centrum 

 
 

Förenade Care 

 

 

Period 

 

2022-01-01 - 2022-06-30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Datum: 2022-07-28 

 

Verksamhetschef: Maria Lerjerud 
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Verksamheten Byavången Vård och omsorgsboende samt Hemtjänst Centrum drivs sedan 2010 på entreprenad av 

Förenade Care AB. Sista förlängningen av vårt avtal är förlängt till 2025-01-31. Den 10 maj 2022 så introducerades vår nya 

identitet med ny logga, se ovan. 

 

1. Kvalité 

 
Vi arbetar aktivt på Byavången och inom hemtjänst centrum med alla frågor vi möter i det dagliga arbetet med våra 

hyresgäster på boendena, kunderna inom hemtjänsten samt alla närstående. Vi strävar mot att gemensamt utveckla och 

förbättra det vi behöver förbättra, men även vidmakthålla det som redan är bra. 

I båda våra verksamheter arbetar vi aktivt för att leva upp till vårt motto: 

 

Omtanke, vänlighet och service. 

 

Ett kontinuerligt arbete med inriktning på kvalité sker på verksamheterna gällande bemötandefrågor, schemaplanering inne 

på boendet samt även ute i hemtjänsten så att beviljade insatser utförs med kvalité. 

 

Ett nytt verksamhetssystem Combine initierades den 1 maj av Tomelilla kommun. Det har varit en utmaning att säkerställa 

att alla medarbetare fått den kunskap de behöver inför införandet. Vi har försökt trygga medarbetarna genom att lämna ut 

lathundar för hur man dokumenterar, samt hur man skriver avvikelser. Gruppledarna samt verksamhetschefen finns 
tillgängliga vid frågor, samt stöttar upp de medarbetare som har behov av det. En tanke finns att göra en workshop på 

arbetsplatsträffar i höst, så att all personal känner en trygghet och vi kan säkerställa att allt som bör dokumenteras är 

dokumenterat. Givetvis sker kontroller fortlöpande gällande dokumentation, men workshopen är till för att säkerställa att 

personalen efter en tids användande av nytt journalsystem ska vara trygga.  

 
Ingen närståendeträff har genomförts under våren, en träff för närstående är preliminärt planerad till september. 

Närstående har fått information via informationsbrev som har skickats ut av verksamhetschefen.  Undertecknad samt 

gruppledarna finns närvarande i det dagliga arbetet och är alltid nåbara av närstående på telefon eller via mejl för den som 

önskar. Vi uppmuntrar närstående att ha en nära dialog med oss för att vi i ett tidigt skede ska kunna fånga det som inte 

fungerar eller behöver utvecklas och även för att uppmärksamma det som fungerar bra, så att vi bibehåller det. 

 
Vi har under våren haft en obligatorisk brandutbildning teori/praktik för alla fast anställda medarbetare på Byavången vård 

och omsorgsboende och i hemtjänst centrum.  Av olika skäl kunde inte alla medarbetarna delta vid de 3 tillfällen som 

utbildningen genomfördes, så ytterligare ett tillfälle kommer att planeras in i augusti/september för att fånga upp de sista 

som ej har tillgodogjort sig utbildningen ännu. 

Brandkontroller sker enl. rutin Presto.  

    
Värdegrundsarbetet är en viktig del i vårt kvalitetsarbete.   

Värdegrundsmöten skall ske vid två tillfällen per halvår, under våren har endast ett möte kunnat ske, detta på grund av hög 

sjukfrånvaro (Covid) i början av året. 

Vår målsättning är att alla boende på våra demensenheter skall få en värdegrundsplan upprättad, samt även de boende på 

serviceenheterna skall ha möjlighet att ta del av det och få en upprättad värdegrundsplan. 

 
I hemtjänsten pågår ett fortsatt aktivt arbete kring att säkerställa rutinen att även den enskilde i ordinärt boende, skall få en 

värdegrundsplan upprättad.  

Personalen dokumenterar i Combine, när de informerat om vårt värdegrundsarbete och om kunden velat upprätta en 

värdegrundsplan eller om kunden har avböjt möjligheten till att upprätta en värdegrundsplan. 

 

Swedlock fortsätter att vara det digitala säkerhetssystem för access till läkemedel som Tomelilla kommun beslutat sig 

fortsätta använda, för att kunna spåra vem och när läkemedel hanteras till våra boende på Byavången. 

Uppdateringen och bytet till den nya dosan nu i maj förenklar administrationen för hantering av digitala nycklarna, samt 

nyckeln i sig är i mycket bättre kvalité. 

 
Arbetskläder köps in kontinuerligt och finns tillgänglig för all personal att användas under sina arbetspass. Huvudbonad 

inköpta och tvättas/byts enl. samma rutin som arbetskläder. 

Klädombyte skall ske varje dag innan hemgång samt vid behov, så kläder kan bytas flera gånger per arbetspass utifrån behov. 
Klädskåp finns tillgängliga i separata omklädningsrum, samt förråd av arbetskläder finns tillgängligt. Personalkläder tvättas och 

fylls på varje dag. 

 
Alla medarbetar i hemtjänsten bär namnskylt samt man bär sin legitimation synlig. Vi påminner kontinuerligt de vi besöker i 

ordinärt boende om att vi som kommer från hemtjänsten kan komma in utan att den enskilde behöver öppna. Vi kommer 

alltid in via Phoniro alternativt att vi har en nyckel till deras dörr.  
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En kontroll att alla som arbetar i hemtjänsten har godkända körkort är genomförd under våren. 

 

Tillämpningen av de basala hygienrutinerna följs men ingen tyst mätning är genomförd under våren, denna kontroll initieras 

vanligtvis via medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).  När tysta kontroller utförds, så sker det via lokalt utsedda 

hygienombud.  

Utsedda hygienombud finns på varje enhet samt även en medarbetare för nattpersonal och en medarbetare i hemtjänsten.  

En genomgång av basala hygienrutiner görs alltid vid introduktion vid nyanställning. Basala hygienrutiner, repeterar vi 

återkommande för all personal i olika forum. Verksamhetschef och gruppledare kontrollerar dagligen att personalen i tjänst 

inte bär smycken, har långa eller byggda naglar samt är klädda enligt våra direktiv. Detta blir en kontroll i de dagliga 

kontakterna. 

 
Omvårdnadspersonal startade året med att dokumentera samt skriva avvikelser i kommunens verksamhetssystemet Magna 

Cura. Sedan 1 maj så sker all dokumentation samt avvikelse registrering i nya verksamhetssystemet Combine. Gruppledarna 

läser dagligen all utförd dokumentation av medarbetarna, de bedömer om anteckningen skall sparas i ut förarjournal.  

Gruppledare möter även medarbetarna 07 varje vardagsmorgon inne på Byavången och deltar vid överrapporteringen 

mellan natt och dag medarbetarna. Gruppledare i hemtjänst säkerställer att man tar del av eventuella överrapporteringar 

från nattpatrullen, denna rapportering sker via Combine enligt upprättad rutin i samverkan med Tomelilla kommun. Har 

allvarliga händelser skett, skall en rapport via telefon ske direkt i anslutning till passets början. Även sker en telefonrapport 

från hemtjänstpersonalen då de slutar 22:00 om allvarlig händelse skett. 

 
Kontinuerligt kontrollerar kontaktpersonerna att det är ordning i de enskildas pärmar som innehåller den sociala 

informationen, registret följs enligt Tomelilla kommun föreskrifter. 

Vi följer nogsamt Tomelilla kommuns rutin kring handhavande av dokumentation kring våra hyresgäster samt hos kunder i 

ordinärt boende. 

  
Ett aktivt arbete med kvalitetsregistren Senior Alert och BPSD sker i samverkan med sjuksköterskorna samt rehab 

personalen från Tomelilla kommun. Under våren har det blivit mycket bättre i kontinuitet och delaktighet från 

sjuksköterskorna och rehab personalen. 

Registrering sker även för de enskild i ordinärt boende främst i Senior Alert. 

 
Ett aktivt arbete med ansvarsområden/ombud för medarbetarna gör dem mer engagerad och delaktiga, en utvecklig fortgår 

och säkerställer att ett kontinuerligt utvecklingsarbete sker i verksamheterna. 

 

För att vidmakthålla och utveckla omvårdnadspersonalens kompetens samt stärka en ”vi” känsla på Byavången samt 

hemtjänst centrum har vi tydlig struktur med tema på våra arbetsplatsträffar (APT).  

Vid ett tillfälle årligen sker en genomgång av arbetsmiljölagen och tillhörande AFS:ar, detta skedde vid vår arbetsplatsträff i 

maj, detta följdes sedan upp genom en tipsrunda samt diskussionsgrupper vid vår sommarfest. Vi hade en härlig eftermiddag/ 

kväll med både arbete, gemensam aktivitet samt en mycket god grillbuffé som vi avnjöt tillsammans. 

 
Vi har på alla våra enheter en dator med tillgång till Tomelilla kommuns ledningssystem, där alla rutiner som vi skall ha en 

kännedom om samt efterfölja finns.  

På våra arbetsplatsträffar informerar kvalitetsansvariga om vilka av Förenade Cares lokala rutiner som är uppdaterade, detta 

är ett tillfälle då alla har en möjlighet att ställa frågor eller komma med nya tankar och idéer. Våra lokala rutiner ska 

uppdateras minst en gång per år eller vid behov. 

 
Under våren har alla medarbetare fått möjligheten att ta del av Tomelilla kommuns utbildnings portal esTracer. Alla 

medarbetare har erhållit en egen inloggning till systemet. Detta gör att medarbetaren själv kan välja när utbildningar utförs, 

verksamhetschefen kan enkelt ta del av resultaten då de är klara. 

 
Båda gruppledarna (en gruppledare ansvarar för Byavången och den andra gruppledaren för hemtjänsten) är närvarande alla 

vardagar och deltar i omvårdnadsarbetet då behov finns. Handledningen från gruppledarna blir då naturlig del i det dagliga 

arbetet. Verksamhetschef är tillgänglig alla vardagar och är även behjälplig i vårdarbetet om behov finns. På helger och 

nattetid, finns det alltid en verksamhetschef i beredskap jourtid inom Forenedecare att nå om behov uppstår för de 

medarbetare som arbetar. 

 
Mätning av matsvinn är genomfört vid två tillfällen under våren i syfte att medvetandegöra alla om hur mycket mat vi 

slänger, samt skapa en förståelse hur vi kan använda livsmedel på ett mer produktivt sätt. 
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2. Hemtjänst Centrum/Byavången 
 

Hemtjänst Centrum  
Alla kunder som har hemtjänstinsatser utöver matdistribution och/ eller larm har en uppdaterad genomförandeplan (GFP) 

inom tidsram. En kontinuerlig uppföljning av genomförande planer samt upprättande av nya är ett arbete som pågår hela 

tiden. Övergången från Magna Cura till Combine har gjort att det blev ett mycket stort arbete under våren. 

Alla kunder har också en upprättad riskbedömning gällande arbetsmiljö som följs upp var sjätte månad alternativt vid 

förändring.  

Kundunderlaget med beslutade timmar ligger ungefär på samma nivå som under första delen av året 2021. 

 

Reflektion/analys: 

Naturlig del i upp/nergång i timmar/insatser inget som sticker ut. Timmarna för utförda insatser i maj är osäker, detta då 

Tomelilla kommun övergick till nya verksamhetssystemet Combine och kunskaper i det systemet hade inte fallit på plats för 

kommunen eller oss i verksamheten. 

 

 

  Hemtjänst Centrums timmar 

Jan 1364,15 

Feb 1225,40 

Mar 1245,42 

Apr 1278,97 

Maj 1178,00 

Juni 1468,38 

 

Två beviljade beslut gällande Trygg Hemma har vi fått till Hemtjänst centrum sedan 1 januari i år. 

Vår erfarenhet är att det fungerat mycket väl och det har visat goda resultat för våra kunder att återgå till tidigare förmågor 

i stor utsträckning. 

Alla utbildningsinsatser för modellen Trygg Hemma är stoppade under våren på grund av personalbrist i rehab gruppen.   

 
Byavången 

 
Beläggning/dygn under årets första hälft: 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Reflektion/analys: 

Beläggningen av hyresgäster under våren har varit lägre än under första delen av året 2021. 

Antal dygn belagda på växelvårdsrummet har varit lägre jämfört under första delen av året 2021. 

Beläggningen redovisad i maj är osäker, detta då Tomelilla kommun övergick till nya verksamhetssystemet Combine och 

kunskaper i det systemet hade inte fallit på plats för kommunen eller oss i verksamheten. 

  
Byavången Boende 

service 

Byavången Boende 

demens 
Växelvård 

Jan 837 800 12 

Feb 730 695 28 

Mar 859 722 14 

Apr 810 657 21 

Maj 809 678 21 

Juni 807 709 11 
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Antalet utflyttade på grund av dödsfall har under årets första sex månader varit 13, ingen förändring jämfört med 

föregående år. 

 
Under första halvåret har vi haft uppföljning av genomförande planer, samt upprättat nya för nyinflyttade. Övergången från 

Magna Cura till Combine har gjort att det blev ett mycket stort arbete under våren. 

 Den enskildes egna önskemål framkommer när detta kan uttalas och skall då skrivas i jagform i genomförandeplanen. 

Ibland, om den enskilde inte har förmåga att uttrycka vad hon/han skulle ha önskat om detta hade varit möjligt, får 

närstående eller omvårdnadspersonal uttrycka vad de uppfattat den enskilde skulle ha önskat om detta hade varit möjligt. 

 

Riskbedömning gällande arbetsmiljö utförs hos alla kunder i ordinärt boende, samt hos alla hyresgäster på Byavången. 

Riskbedömningarna följs upp i samband med genomgång av genomförandeplanen (GFR) var sjätte månad på särskilt boende 

samt i hemtjänst, alternativt vid förändring i enlighet med rutin vid förändrade behov/insatser. 

 

3. Hållbar utveckling 
 
Digitala nyckelskåpen fungerar mycket bra, enkelt att administrera samt en spårbarhet för att kunna se vilka som hanterar 

hyresgästernas värdeskåp, samt vilka som hanterat nycklar till kunderna i enskilt boende. 

 

 
I hemtjänsten fortsätter vi att erbjuda kunden möjligheten att vara delaktig vid beställning av matvaror från affären, kunden 

får en större valmöjlighet. 

 

4. Delaktighet och egenmakt 

 
Sedan tidigare beskrivet så har vi boende råd på serviceenheterna två gånger vår/höst där vi inhämtar alla hyresgästers 

synpunkter, önskemål och försöker skapa stor delaktighet. 

 
I hemtjänsten fortsätter vi att erbjuda möjlighet för kunden att vara delaktig vid beställning av matvaror från affären, kunden 

får där igenom en större valmöjlighet. 

 

5. Trygghet och hälsa 

 
Användandet av appen Nyby har inte varit aktivt under våren, en eftersläpning av pandemins restriktioner fanns kvar. 

Vi ser fram emot att få fortsätta ta dela av möjligheten som appen Nyby medför för den enskilde. Viktigt att den enskilde 

ska kunna få ta del av tjänster som utförs av en volontär då man kanske inte är beviljad insats, men ett behov av hjälp/stöd 

finns.  

 
Informationsmaterial till våra nya hyresgäster på Byavången samt till nya kunder i ordinärt boende uppdateras kontinuerligt. 

 

6. Covid-19 pandemi 

 
Initialt under våren lättade myndigheterna på restriktioner gällande rutiner kring Covid-19. I juni kom smittskydd åter ut 

med informationen om att smittan ökar i samhället. 

Vi har aldrig släppt uppmärksamheten på om hyresgäster på Byavången eller kunder i hemtjänsten eller personal haft 

symtom som skulle kunna vara Covid -19 

Provtagningar har under våren fortsatt på att ske vid symtom på hyresgäster, kunder samt all personal som haft symtom. 

Vi använder munskydd i nära omvårdnad, håller en social distans i allmänna utrymmen. Basala hygienregler följs. 

Vid vår entré finns fortsatt möjlighet för anhöriga att tvätta/sprita sina händer. Här finns även munskydd att tillgå om de 

önskar använda detta. 

 
Inför anställning av sommarvikarier har det varit viktigt att ställa frågan om de har valt att vaccinera sig mot Covid-19, 

merparten av anställda vikarier är vaccinerade. 
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7.   Nattfasta/BMI 

 
Den ofrivilliga nattfastan mäts två gånger om året på uppdrag av MAS, Tomelilla kommun. Alla hyresgäster som inte har 

tackat nej enligt GFP erbjuds kvällsmål, nattmål eller förfrukost. Sovande boende väcks inte för nattmål.  

Vid denna mätning var det endast hyresgäster på demensenheten som var del i natt faste mätning, de andra hyresgästerna 

har tackat nej eller klarar att tillgodose sina behov själva. 

Vad gäller nattfasta kopplas måttet till BMI samt tas upp på team träffar vid genomgång av Senior Alert utifrån ett etiskt 

perspektiv utgående från självbestämmande och integritet. 

 
Nattfaste mätning v. 15 2022 

 

 

 
Längd- och viktkontroll erbjuds vid inflyttning och följs sedan kontinuerligt eller vid behov i samråd med 

omvårdnadsansvarig sjuksköterska. BMI följs upp fyra gånger per år och vid BMI under 22 upprättas nutritionsplan 

tillsammans med omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Kontaktpersonen har i sitt ansvar att följa den boendes aptit och ev. 

försämrat kostintag samt kontakta omvårdnadsansvarig sjuksköterska vid avvikelser kring exempelvis aptit eller övrigt av 

vikt kring kostintaget, som behöver diskuteras med sjuksköterskan. 

 

8. Kost och måltider 

 
Kostombuden har haft 3 möten under våren, vid ett av dessa tillfällen har vi bjudit in kostchefen i Tomelilla kommun. 3 av 

kostombuden deltog på sommarträffen Martin Servera hade i Surbrunnsparken i Ystad den 4 maj, detta gav deltagarna 

inspiration. 

 

Boenderåd har skett på plan 1 och 2 vid 2 tillfällen under våren, detta för att inkludera våra hyresgäster att vara delaktiga 

gällande maten som serveras och miljön där måltiderna sker. Vid detta möte diskuteras även synpunkter samt ev. klagomål 

som antingen inkommit eller framkommer vid mötet. 

Vid dessa möten deltar boende, omvårdnadspersonal samt gruppledare. 

Vid ett av dessa möten deltog kostchef i Tomelilla kommun, det var mycket uppskattat av våra hyresgäster att få träffa 

kostchefen. 

 

Boende på plan 2 fick nu under våren nya matbord och stolar till sin matsal och det uppskattades mycket av hyresgästerna. 

 
Omvårdnadspersonalen har ett stort engagemang gällande att förbereda måltiderna till våra hyresgäster. Då helgerna infaller 

bjuds det ofta på extra festlig mat och dryck. Kaffebröd som erbjuds hos oss är mestadels hembakat av 

omvårdnadspersonalen. 

 

9. Miljö 

 
Miljöförbundet gjorde en oannonserad inspektion gällande livsmedelshantering på Byavången 28 mars, kontrollen skedde 

genom att vi fick svar på frågor samt att kontrollanten inspekterade två av våra kök (ena köket på serviceenhet och den 

andra på en demensenhet). Inga avvikelser från livsmedelslagstiftningen har noterats av kontrollanten. 

 
Miljömöte har genomförts under våren tillsammans med miljöombuden på Byavången. Vi har uppdaterat våra rutiner kring 

hantering av farligt avfall. Vi har genomfört två mätningar av matsvinn under våren (ytterligare två mätningar kommer ske i 

höst) i syfte att bli mer medvetna om hur mycket vi verkligen slänger och vinsten skall bli en bättre planering av måltider. 

Detta sker i samverkan med kostchef i Tomelilla kommun.  

Avdelning Nattfasta 

(timmar) 

Plan 1    - 

Plan 2    - 

Vallmotegen    - 

Klövertegen    - 

Lintegen 10,8 

 Snitt/10,8 
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Alla kemikalier och säkerhetsblad är uppdaterade under våren på enheterna samt för hemtjänsten. Säkerhetsdatabladen 

uppdateras och byts även ut om nya produkter börjar användas i verksamheterna.  

 

10. Aktiviteter och utevistelse 

 
Alla hyresgäster på Byavången skall erbjudas att ta del av olika aktiviteter två gånger om dagen måndag till fredag och en 

gång om dagen på helgerna.  

I hyresgästens GFP dokumenteras önskemål om antal promenader/ utevistelse. 

Egen tid skall erbjudas hyresgästen av dennes kontaktperson eller dennes ersättare varje vecka.  

Under våren genomförde vi vår första utflykt med Förenade Cares minibuss. Färden gick till en gård i Nedraby, det var 

mycket uppskattat av de hyresgäster som deltog vid utflykten. 

 

Medelåldern för hyresgästerna på Byavången är hög och vård och omsorgsbehovet är som regel stort. Detta medför att 

exempelvis att duscha, att gå till och från matsal, att delta i måltider och mellanmål kan vara den aktivitet som hyresgästen 

orkar med.  

 
Kyrkan har efter ett uppehåll med gudstjänster på Byavången (under pandemin) nu under våren startat upp med 

gudstjänster i Lavendel salen igen. Då det inte har varit så stor efterfrågan hos hyresgästerna att delta vid gudstjänsterna för 

de som nu är boende hos oss så har vi i dialog med prästen beslutat att ett uppehåll sker under sommaren och en ny 

kontakt kommer att etableras i höst för att se hur efterfrågan är hos våra hyresgäster då. Om någon hyresgäst hos oss 

efterfrågar en kontakt med präst eller diakonissa under sommaren, så skapar vi kontakt mellan parterna. 

 
Under våren har vi återtagit att erbjuda gemensamma aktiviteter mellan enheterna som gymnastik och annan fysisk aktivitet 

har startar igen. En medarbetare som är specialistutbildad undersköterska inom demens, har fått uppdrag att ansvara för 

planering av de gemensamma aktiviteterna. 

Som exempel, så kom förskolebarnen från Lindesborgs skolan och sjöng in sommaren. 

 
En terapikatt är inhandlad och finns som är en resurs vid oro, katten kan skapa lite lugn och trygghet. 

 
Alla aktiviteter som anordnas via Café Kryddan har åter kommit i gång efter pandemin, det är mycket uppskattat av de 

hyresgäster som bor på Byavången och våra kunder i hemtjänst att de har möjligheten att kunna få ta del av dessa aktiviteter 

igen. 

 
Senior shopen har varit på plats genom Café Kryddans initiativ, alla hyresgäster hade möjlighet att inhandla lite nya kläder 

om så önskades. 

Även kunderna i ordinärt boende hade möjlighet att komma att ta del av detta, mycket uppskattat. 

 

11. Larm 

 
Larmfunktionen vid Hemtjänst Centrum kontrolleras regelbundet via SMP.  En lokal rutin gällande kontrollerna finns 

upprättad.  

 
På Byavången sker en kontroll av larmfunktion varje fredag, vid detta tillfälle sparas även en backup av larmen. Vid detta 

tillfälle kontrolleras två hyresgästers larmjournal slumpmässigt angående inställelsetid, närvaromarkering samt att kontroll av 

larmfunktion har utförts.  

Inga avvikelser funna vid dessa slumpmässiga kontroller. 

Om avvikelser inkommer gällande osäkerhet om omvårdnadspersonal hanterat larm korrekt, så kontrolleras detta separat. 

Larmklockor/zonlarmen kontrolleras regelbundet på boendet, två medarbetare har det uppdraget. 
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12. Klagomål och synpunkter 

 
Klagomål och synpunkter som har inkommit till verksamhetschef, besvaras enligt Förenade Cares rutin inom 7 dagar. 

 
Hemtjänst Centrum 

1 synpunkter/klagomål har inkommit under våren, en kund i ordinärt boende upplevde att personal inte tog av sig 

ytterkläder vid besöket, samt att denne glömde att ta med soppåsen som skulle slängas. Händelsen lyftes med medarbetarna 

på ett morgonmöte. 

Fyra tack för god omsorg har inkommit. 

 
Byavången Vård och Omsorgsboende 

Inga synpunkter/klagomål har inkommit under våren. 

 
Reflektion/analys:  

Alla synpunkter samt klagomål som inkommer till verksamheterna får verksamhetschefen kännedom om. 

Verksamhetschefen utreder dessa enligt forenadecares rutin. Beroende på karaktär av inkomna uppgifter, sker olika 

utredningar där vi försöker involvera medarbetarna att vara delaktiga. Verksamhetschefen återkopplar utredning till de 

berörda och ibland delegeras denna uppgift till gruppledare. 
Alla inkomna synpunkter/klagomål delges all personal vid regelbundna arbetsplatsträffar 

 

13. Reklamation 

 
1 reklamation/synpunkter har skrivits till kostchefen, Kastanjeskolan, Tomelilla kommun. Det man önskade uppmärksamma 

köket på att den grova paté som man skickat, bestod av större bitar än det brukar vara i pyttipannan.  

 
Reflektion/analys:  

Kontinuerlig kontakt med kostchefen i Tomelilla kommun, har resulterade i bra samtal och dialog. Tydlig rutin finns hur 

medarbetarna skall hantera frågor om missnöje med mat. 

 

14. Avvikelserapport social karaktär 

 
Byavången Vård och Omsorg  

 
Endast 1 avvikelser har inkommit under första halvåret.  

1 uppstod då omvårdnadspersonal inte har följt rehab personalens ordination för en säker förflyttning för en boende.  

 
Medicinsk teknik 

En avvikelse uppstod då medarbetare missade att aktivera ett rörelselarm hos en hyresgäst. 

En avvikelse uppstod medarbetare var flitig och skulle göra ren en rullstol, man skruvade loss däcken och detta får man 

aldrig göra då risk finns att man monterar ihop rullstolen felaktigt igen.  

En avvikelse uppstod då medarbetare skulle tvätta en dyna som fanns i en rullstol, då man la en filt i stället för dyna uppkom 

en risk för tryck. 

  

Fall  

Antal fall på boendet har varit ca 75 under första halvåret av dessa har 17 skett nattetid. 4 av fallen resulterade i besök på 

sjukhuset. Fallkonferenser genomförda samt BPSD registreringar genomförda. 

 
Reflektion/analys: 

Det finns brister i dokumentationen gällande uteblivna insatser. Uppmärksamheten kring vikten av att skriva avvikelser av 

social karaktär är en levande dialog. Ett förbättringsarbete måste ske. Planer finns på att vi till hösten skall börja signera 

utförda insatser i Intraphone även inne på Byavången.  

 

 
Hemtjänst Centrum 

 
Endast en avvikelse har inkommit under första halvåret.  

Den uppstod då insatsen missades att planeras för den enskilde. Vi har utrett varför miss skedde för att undvika liknande 

framöver. 
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Vi är bekymrade över att endast en avvikelse har inkommit från hemtjänsten. Detta tolkar vi som ett stort mörkertal, Vi har 

pratat med personalen om vikten av att skriva avvikelser.  Vidare kommer vi under hösten att påbörja ett större arbete 

med att få i gång personalen ånyo med att skriva avvikelser. Detta är av största vikt för förbättringsarbetet ska kunna 

fortskrida samt för att hitta eventuella systemfel, 

 
Extern aktör  

En avvikelse gällande otrevligt bemötande till en kund i ordinärt boende då denne larmade hemtjänstpersonalen via Tunstall.  

 

Fall  
Antal fall i ordinärt boende har varit ca 29 under första halvåret av dessa har 5 av dessa skett nattetid.  

 
Reflektion/analys: 

Alla medarbetare bör gemensamt ta ansvar och uppmärksammar om insatser saknas, som man har kännedom normalt skall 

ligga i planeringen. Ytterst så är det gruppledaren som planerar schema och insatser som också måste vara ytterst 

observant. 

 

Det finns brister i dokumentationen gällande uteblivna insatser. Uppmärksamheten kring vikten av att skriva avvikelser av 

social karaktär är en levande dialog. Gällande denna fråga har vi ett stort förbättringsarbete, som kräver och kommer att 

kräva stora insatser från Forenedecares sida. Konkret så är det återkommande dialoger med personalen, samt ytterligare 

utbildningsinsatser. 

 
Vi har en tydlig rutin att ge information till alla medarbetare om vad Lex Sarah är och handlar om. Detta sker dels vid 
nyanställning, dels visar vi en film i samband med introduktionsdagen som vi har på våren för nya vikarier. Filmen är skapad 

av Inspektionen för vård och omsorg IVO.  

 

En skriftlig uppdatering sker årligen för alla medarbetarna, detta för att säkerställa att de är medvetna om sitt ansvar om de 

tagit del av informationen kring hur Lex Sarah hanteras.  

 
Regelbundet på enhets möten samt på arbetsplatsträffar, går vi gemensamt igenom händelser samt jag påminner om vikten 

att vi noterar händelser i syfte av att skapa en säkrare samt tryggare miljö, detta gör även att vi upptäcker brister. 

Att regelbundet diskutera händelser som sker ger en ökad kunskap om vikten av att händelser utreds samt anmäls enligt 

gällande föreskrifter, vi har en medvetenhet om att detta ämne skall/bör förbättras i verksamheten. 

 

15. Internkontroll 

 
Arbetet med verksamhetens rutiner pågår under hela verksamhetsåret och internrevisorer uppdaterar rutiner enligt av 

kvalitetsansvarig fastställd tidsplan som revideras årligen. 

Egenkontrollprogram gällande avdelningskök finns och signeringslistor för åtgärder som utförs dagligen, var vecka, var 

månad och vart kvartal. Internkontroller sker i enlighet med verksamhetens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 

 

16. HSL avvikelse 

 
Avvikelser hanteras enligt Tomelilla kommuns rutiner som är fastställda av medicinskt ansvarig sjuksköterska och följs upp 

och orsaken utreds enligt denna rutin. Åtgärder och uppföljning av avvikelser görs med berörda parter, på enhets möten, 

team träffar och arbetsplatsträffar enligt rutin. 

 

Verksamhetschefen utreder alla avvikelser som upprättas i verksamheterna och vid avvikelse av allvarligare karaktär 

kontaktar verksamhetschef alltid regionchefen samt den medicinskt ansvarig sköterskan eller den som är utsedd för att 

ansvara för kvalitén i Tomelilla kommun, detta beroende på innehållet i avvikelsen.  

 
I enlighet med Tomelilla kommuns rutin skrivs avvikelser i verksamhetssystemet Combine. Verksamhetschefen 

utreder/hanterar alla avvikelser.  

Externa avvikelser skrevs till och med den 30 april i år på Tomelilla kommuns egen blankett och skickades till medicinskt 

ansvarig sjuksköterska (MAS) för vidare handläggning. Sedan 1 maj skrivs även externa avvikelser i nya systemet Respons. 

 

Avvikelser följs upp med regelbundna avvikelseråd/möten samt kontakt med berörd person, detta i syfte att finna mönster 

på brister i rutiner. 
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17. e-läkemedel 

 
Digitala appen e-läkemedel alfa har skapat en tryggare/säkrare hantering av läkemedel genom en förenklad administration.  

En säkrare hantering av läkemedel sker efter införandet och glädjande är att en minskning av antal avvikelser gällande 

läkemedel kan ses. Denna minskning ser jag i bägge verksamheterna. 

 
Byavången Vård och Omsorg 

14 läkemedelsavvikelser upprättade på Byavången.  

 
Reflektion/analys:  

Antal avvikelser har minskat jämfört med första halvåret 2021, ett aktivt arbete pågår kontinuerligt med syfte att minska 

antalet avvikelser. De avvikelser som skett är till största del missade doser eller miss i avräkning, alltså slarv i handhavandet.  

 

Avvikelser följs upp med regelbundna avvikelseråd/möten samt alltid med samtal med berörd person, detta i syfte att finna 

mönster på brister i rutiner samt förebygga att händelsen upprepar sig. 

 

 
Hemtjänst Centrum 

18 läkemedelsavvikelser upprättade i hemtjänsten varav 2 är utförda av nattpatrullens medarbetare.  

 
Reflektion/analys:  

De avvikelser som skett är till största del missade doser eller miss i avräkning, visar på brister i handhavande att använda 

appen e-läkemedel på ett korrekt sätt. Man missar helt enkelt att registrera korrekt när man ger vidbehovs läkemedel. 

Ingen avvikelse har lett till allvarlig skada för den enskilde. 

 

Avvikelser följs upp med regelbundna avvikelseråd/möten samt alltid med samtal med berörd person, detta i syfte att finna 

mönster på brister i rutiner samt förebygga att händelsen upprepar sig. 

 

18. Bemanning 

 
En personal har slutat under våren på Byavången och min reflektion är att det är bra. Många medarbetare har arbetat på 

Byavången väldigt många år och då kan man tappa engagemanget. När det kommer in nya medarbetare in på enheterna, så 

kan det ge lite ny energi till de som är kvar. 

 

Den 7 juni startade en ny gruppledare sitt uppdrag för verksamheten inne på Byavången. 

 
 Inför sommaren så publicerades en annons där vi sökte timvikarier till Byavången, samt hemtjänst centrum. Detta var 

mycket mindre antal sökande inför denna sommar än tidigare år. Däremot har vi fångat upp nya timanställda, då de har ringt 

eller skickat intressemejl, Vår känsla är att vi har gjort bra rekryteringar inför sommaren. 

 
All schemaplanering görs i bemanningssystem Quinyx. Detta system underlättar och sparar tid för ledningen i verksamheten 

att planera och se bemanning. Vid semestrar eller sjukdom så publicerats lediga pass och all personal har tillgång att lägga 

intresseanmälan för att bemanna passen. 

 
Hemtjänst Centrum  

Bemanningen inom hemtjänst, anpassas efter beviljade insatstimmar och justeras regelbundet.  

Schematurer är ofta konstanta, det gör att vi i möjligaste mån har samma omvårdnadspersonal som möter den enskild, 

detta för att uppnå en kontinuitet. Kontinuitetsmätning görs enl. direktiv från Tomelilla kommun, ingen mätning utförd 

under våren. 

 
Byavången omsorgsboende  

Bemanning av omvårdnadspersonal dag/kväll och natt där följer avtalet vi har med Tomelilla kommun. 

Vi ökar bemanningen om behov finns, det vill säga vid tillfällen och perioder när man kan behöva vara flera till exempel vid 

vård i livets slutskede, vid utflykter, läkarbesök med mera. 
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19. Arbetsmiljö 

 
Två iakttagelse rapporter är skrivna av medarbetarna på Byavången, en gäller dålig luft på enheten Lintegen, Österlenhem är 

i full gång att byta ut ventilationssystemet så snart finns en bättre luft för alla i hela verksamheten.  

 

Den andra rapporten gällde morgonrapporten som upplevdes rörig på morgonen av nattpersonalen. Åtgärden är att en 

medarbetare från plan 1 samt en medarbetare från plan 2 deltager och får rapport, sedan vidarebefordras informationen till 

kollegorna. 

 

Ingen tillsyn är genomförd nattetid under våren av verksamhetschefen men verksamhetschefen har börjat kl. 07:00 varje 

vardag hela våren för att kontinuerligt möta medarbetarna på natten.  

 

En process har pågått under våren för att förbättra arbetsmiljön för medarbetarna på natten. MBL har skett med kommunal 

gällande tre medarbetare på natten och förhandlingar avslutades den 24 maj, detta har resulterat i att de tre medarbetarna 

nu är erbjudna att gå över och arbeta på dagen på Byavången från och med den 1 september.  

 

Ett mycket aktivt arbeta har skett på arbetsplatsträffar gällande vår gemensamma arbetsmiljö, alla medarbetare har ett 

egenansvar för sin/vår gemensamma arbetsmiljö. verksamhetschefen har alltid det övergripande ansvaret, men om vi inte 

arbetar tillsammans mot samma mål så kan vi inte nå en god arbetsmiljö. 
Vi har arbetat med detta ur olika perspektiv och arbetsplatsombud varit delaktig i detta arbete. Ombudet har haft ett 

föredrag om arbetslagar och afsar, vi har haft diskussionsgrupper, visat film mm. En punkt som vi lagt till i protokollet på 

våra arbetsplatsträffar är – rykten. Vi är alla eniga i att rykten inte är av godo och det är en bra början. 

 

Som en sista åtgärd innan sommaren har vi haft en sommarfest, den startade med en tipsrunda skapad med frågor om 

arbetsmiljö av arbetsplatsombuden. Sedan hade vi en gemensam aktivitet och sedan åt vi en mycket god middag tillsammans. 

 
För ökad delaktighet och information har vi haft APT för våra timanställda den 10 mars. Dessa träffar planeras in två gånger 

årligen, vår och höst. Dessa träffar är mycket uppskattade av våra timanställda. 

 
Introduktionsdagen för våra nya vikarier genomfördes den 8 juni.  

Vi hade förberett ett program som var skapat för att säkerställa att alla fick ta del av samma information som en bas till 

exempel information om Forenedecares, rutiner för dokumentation i Combine samt basala vårdhygien rutiner och att film 

visades om Lex Sarah och tystnadsplikt. 

Alla närvarande fick ta del av gemensam frukost, lunch och eftermiddagsfika. 

 

Utbildning i förflyttningsteknik har i år skett via en digital utbildning i esTracer, det vi gjorde var att vi även bjöd in en 

arbetsterapeut för att medarbetarna skulle få en möjlighet att träna praktiskt. 

 
Vårt arbete med års hjul gällande webbutbildningar har förändrats då vi har fått ta del av Tomelilla kommuns 

utbildningsportal, esTracer. 

Fördelen med denna portal är att medarbetarna själva kan välja när de vill ta del av utbildningar och verksamhetschefen kan 

se då de är genomförda. Mycket positivt! 

 

Mindre bra har det varit med den digitala läkemedelsutbildningen, det finns en utvecklingspotential för att förbättra den och 

det finns en god kommunikation med utbildningsansvarig sjuksköterska. 

 

20. Våld och hot 

 
1 händelse gällande våld eller hot har inkommit från Byavången, händelsen uppstod vid en omvårdnadsinsats där medarbetaren 

inte följt handlingsplan som är upprättad för hyresgästen. Handlingsplanen upprättad utifrån BPSD registrering. 
Inga andra allvarliga tillbud skett.  

I hemtjänst centrum finns inga rapporterade händelser om våld eller hot. En reflektion är om även här föreligger mörkertal. 

Hot och våld rutinen kommer att tas upp vid någon av höstens Apt för påminnelse om vikten att skriva avvikelse då hot och 

vårdsituationer uppstår, så att vi kan arbeta med förebyggande insatser. 
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21. Tillbud/arbetsskador 

 
Alla medarbetare har fått upprepad information om att vi skall anmäla tillbud, arbetsskador samt riskbedömningar digitalt via 

vårt IA-system. Detta system finns tillgängligt för all personal och är lätt att använda. Förhoppning är att detta skall leda till 

bättre rapportering av olika typer av händelser. 

 
10 händelser är inkomna i IA systemet under första delen av året. Av dessa har 3 skett inne på Byavången och 7 ute i 

hemtjänsten. 

 
Byavången – Tre olycksfall är rapporterade i IA systemet, två av dessa händelser skedde när en medarbetare var på väg till 

arbetet på cykel. Händelserna är anmälda enligt rutin till Försäkringskassan samt AMF (försäkring).  Ett olycksfall anmält då en 

medarbetare stukade handled, då en sopsäck skulle slängas, även den är anmäld enligt rutiner. 

 

Alla händelser är rapporterade i IA systemet, skyddsombuden informerade och utredda för att förhindra ytterligare tillbud. 

 
Hemtjänst – två olycksfall är rapporterade i IA systemet, en händelse uppstod då en medarbetare cyklade och tappade 

balansen, då medarbetaren halkade med cykelhjulet på en isfläck, händelsen gav medarbetaren smärta i knä. Andra händelsen 
uppstod då medarbetaren cyklade och det blåste då ner en gren från trädet som träffade medarbetaren i nacken, händelsen 

gav medarbetaren smärta. 

Fem tillbud inrapporterade, två skedde i samband med omvårdnad hos en kund i hens i hem, dessa händelser gav smärta i 

ryggen samt dålig fysisk arbetsmiljö. Här gjorde rehabiliteringspersonalen insatser för kunden som underlättade arbetsmiljön 

för medarbetarna. 

Tre ytterligare tillbud uppkom då medarbetarna cyklade, vid ett tillfälle blev en medarbetade skrämd av en hund samt vid de 

två andra händelserna upplevde medarbetarna ett obehag då man cyklade förbi ett ungdomsgäng.  

 
Även dessa händelser är rapporterade i IA systemet, skyddsombuden informerade och utredda för att förhindra ytterligare 

tillbud. 

 
Ytterligare en händelse är felaktigt inlagd av medarbetare, händelsen har skett i omvårdnadssamanhang. Då händelsen är lagd 

anonymt i IA systemet så går händelsen dessvärre ej att utreda händelsen. 

 

En anonym anmälan inkom även till IVO 2022-05-16 gällande brister i hur driften av verksamheten sköts av verksamhetschefen 

denna anmälan är separat redovisad. 

 

 

22. Sjukfrånvaro/Friskvård 

 
All sjukfrånvaron följs upp kontinuerligt samt rehabiliteringssamtal utförs enligt riktlinjer. Rehabiliteringssamtal utförs även 

dessa utifrån klara riktlinjer. Under våren har sjukfrånvaron återtagit mer normala nivåer som den vi hade innan pandemin. 

Vi har en väl etablerad samt en välkänd rutin i verksamheten gällande sjuk- och friskanmälan. 

 
Medarbetarna skulle kunna bli bättre på att använda sitt friskvårdsbidrag, oklart varför man inte tar del av bidraget. 

Friskvårsbiraget är höjt så det borde locka fler medarbetare att ta del av erbjudandet. VI fortsätta uppmuntra medarbetar 

att nyttja förmånen som friskvårdbidraget ger. 
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23. Framtid 

 
I våra verksamheter ser vi att vi alla troligtvis behöver återhämta kraft och energi efter pandemin, som påverkat alla på olika 

vis.  

 
Vi skall fortsätta att erbjuda spännande aktiviteter med social samvaro. Vi ska glädjas av alla våra goda stunder av gemenskap 

med våra hyresgäster och med kunderna i ordinärt boende. 

 
Vi ska med gemensam glädje, fortsätta att utvecklas och skapa meningsfullhet med kvalité i det uppdrag vi har.  

 

 
Ett första möte mot god samverka med enhetscheferna inom hälso- och sjukvårdsorganisationen (HSL) har genomförts den 

16 juni och ett nästa möte är inplanerat i september - oerhört värdefullt att kunna mötas fysiskt för en god fortsatt 

samverkan mellan vård och omsorgen i Tomelilla 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 

kanske en på våren samt en på hösten. Inget möte skett under våren. 

  

Fortsätta samverka/utveckla arbetsmodellen Trygg hemma, så att medarbetarna i hemtjänsten kan hjälpa kunderna i ordinärt 

boende med rehabiliterande insatser så vardagsfunktioner bibehålls.  

 

Fastighetsägarna, Österlenhem har under våren 2022 startat arbetet med att byta ut hela Byavångens ventilationssystem, 

samt bytt golvbrunnar mm. Arbetet pågår och beräknas vara klart v 39. 

Detta har vi försökt hantera genom att säkerställa att de som bor i lägenheter på Byavången, samt att deras närstående och 

medarbetare i verksamheten kontinuerligt får information om vad som planeras. Allt har hittills gått bra för alla berörda. 

 
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 våra 

kunder i ordinärt boende.  

 
Vi kommer åter försöka planera in studiebesök i Lund, för att möta deras team i hemtjänsten som arbetar aktivt med BPSD 
i hemtjänsten, vi har startat men behöver lite stöd i utveckling av detta. 

 
Förbättringsarbete kommer fortsätta gällande hantering av avvikelser samt öka förståelse av vikten av att man 

dokumenterar händelser i det dagliga. 

 

 

 

 
I tjänsten Tomelilla 2022-07-28 

 

Maria Lerjerud 

Verksamhetschef Byavången och Hemtjänst centrum. 
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Kvalitetsredovisning för  

Valkyrians vård och omsorgsboende och hemtjänst 
område Söder 

 
Verksamheten Valkyrian Vård och omsorgsboende samt Hemtjänst Söder drivs 
sedan 2016 på entreprenad av Förenade Care. Från 2023-02-01 är avtalet förlängt till 
2026-01-31. Undertecknad arbetar som verksamhetschef för både Valkyrian boende 
och hemtjänst Söder. 
 
Covid-19 Pandemi 
Under mars månad 2020 startade den pandemi som vi fortfarande hanterar på våra 
verksamheter. Detta har inneburit många åtgärder på boendet, men även i 
hemtjänsten. 
Vi har haft/har en bra och öppen dialog med våra fackliga representanter, 
medarbetare, gruppledare, regionalt skyddsombud från Kommunal och MAS 
(medicinskt ansvarig sjuksköterska) från Tomelilla kommun och Förenade Care. Alla 
har känt sig trygga med de rutiner och riktlinjer som vi arbetar utifrån och de 
åtgärder som gjorts. 
 
Åtgärder som vidtagits: 

- Första riskbedömning och handlingsplan upprättades i 2020-03-09 och har 
sedan kontinuerligt reviderats. Denna finns tillgänglig för all personal. 
 

- Fem informationspärmar, märkta ”Covid-19”, finns uppdaterade på alla 
enheter samt mitt emot gruppledarrummet i korridoren. All personal får 
information om var de finns. 

 
- All ny information eller förnyade riktlinjer går verksamhetschef eller 

gruppledare ut och sätter in i våra Covid-19 pärmar. 
 

- Meddelande har skickats ut i Magna Cura/Combine till personalen för att 
säkerställa att alla tar del av ny information. Sedan pandemins start har det 
kontinuerligt skickats ut i Magna Cura/Combine, exempelvis länkar till olika 
länkar med utbildningsfilmer och informationstext både från Förenade Care 
och Tomelilla kommun. 

 
- Rutiner som tidigare skapats för säkra besök har fungerat bra.  

 
- Länk om nytt utbildningsmaterial av Basal vårdhygien samt film har skickats ut 

till all personal i form av månadensutbildning, personalen återkopplar sedan 
via ett foto när de genomfört den. Därefter skrivs den in i den individuella 
utbildningsmappen. Vi har även aktivt arbetat med hygien, alla frågor och 
annat på arbetsplatsträffar/enhetsmöte. 
 

- Under våra introduktionsdagar för tim-/ semestervikarier har vi bland annat 
genomgång av basal vårdhygien, både skriftligt och filmvisning.  
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- Självskattningsformulär för basal hygien har lämnats till personalen några 
gånger under våren. 

 
- Hygienombud har genomfört tystmätning av basal hygien vid ett tillfälle under 

våren. Resultatet har visat på att personalen till största delen arbetar på ett 
korrekt sätt. 

 
- Löpande information till boende/kunder/anhöriga har skett genom 

verksamhetschef, gruppledare och personalen. 
 

- Posten levereras till anvisad brevlåda i entrén där även post för hämtning 
läggs på anvisad uppmärkt plats. Gul enhet eller vaktmästare lämnar sedan 
ut post till respektive enhets fack. 

 
- Personal hämtar läkemedel på apoteket som tidigare, men byter om till 

privata kläder innan. Samordning i största mån vid hämtning. 
 

- Lokala rutiner har upprättats enligt gällande riktlinjer från Smittskydd, 
Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen för att kunna få besök av fotvård, 
tandvård och hårfrisör. 

 
- Elever och praktikanter har anpassat sig efter hur det varit på verksamheten 

vid covidutbrott. 
 

- Vid behov har smittspårning skett i samverkan med Vårdcentral, medicinskt 
ansvarig sjuksköterska och hälso- och sjukvårdsorganisationen i Tomelilla 
kommun samt Smittskydd/Vårdhygien.  

 
- Verksamhetschef har sedan pandemins början funnits/finns tillgänglig på 

telefon vid behov dygnet runt, även gruppledare är tillgänglig vid behov 
kvällar och helger. Förenade Care har även alltid en verksamhetschef i 
beredskap sju dagar i veckan som har information om varje verksamhets 
hantering av pandemin. 

 
Då vi uppmanat att personalen ska stanna hemma vid minsta symtom, så har 
korttidsfrånvaron varit högre än normalt r/t covid symtom under våren. Personalen 
har skickats för provtagning i Ystad gånger flera vid symtom. 
Under januari till mitten av mars så hade vi många av både boende och personal 
som var positiva covid. Vi fattade beslut tillsammans med Smittskydd och 
Vårdhygien samt medicinskt ansvarig sjuksköterska i Tomelilla kommun att all 
personal skulle testas för covid inför varje arbetspass under cirka 3 veckor när vi hade 
som störst utbrott. Detta gjorde att vi kunde fånga upp personal som var positiva 
utan symtom innan de skulle påbörja sitt arbetspass och i stället fick gå hem. 
 
Alla rutiner/riktlinjer, även våra lokala rutiner, fungerade på ett bra sätt med hur vi 
skulle hantera ett utbrott. Det var en tuff period, både personal- och känslomässigt 
för alla inblandade under vårt covidutbrott. Ledningen har haft många samtal med 
personal och anhöriga under denna tid.  
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Även i hemtjänst Söder har vi under våren haft personal och brukare som varit 
positiva i covid. 
 
Vi har tillsammans i ledningen och personalgrupperna rätat ut de frågor som 
uppkommit på ett bra sätt. Detta arbete har vi en avsikt att fortsätta framöver med 
också. 
Då verksamhetschef och gruppledarna på verksamheterna har varit/är närvarande 
och lättillgängliga har detta bidragit till en trygghet hos personalen, våra 
boende/brukare och anhöriga. 
 
Hållbar utveckling 
Nätverket på boendet har stärkts upp för att boende bättre ska kunna koppla upp 
sig digitalt. Detta har medfört att fler boende har börjat använda digitala lösningar 
för att hålla kontakt med sina anhöriga. 
 
På Valkyrian använder de boende ”padda” som finns tillgänglig för alla (om man 
inte har egen), för att lättare kunna hålla kontakt med sina närstående via Lifesize, 
Skype eller facetime.  
 
Alla enheterna har smart tv-apparater installerade för att kunna se ett utökat utbud 
av exempelvis filmer mm. 
 
Swedlock, som är ett säkerhetssystem för att säkerställa läkemedelshanteringen på 
boendet, har vi nu arbetat med lite mer än tre år. Under våren så har Tomelilla 
kommun bytt ut det gamla systemet till en nyare version, Swedlock Blue.  
Personalen har ett personligt kort som de låser ut en nyckel med i början av 
arbetspasset. Denna används sedan och loggas under all användning vid 
läkemedelshanteringen under arbetspasset. Innan personalen avslutat sitt arbete 
låses nyckeln in igen. Detta ger en möjlighet till loggkontroller till exempel vid 
avvikelsehantering. 
 
På Valkyrian använder vi oss aktivt av vårt Instagramkonto för att lägga upp bilder 
på vad som händer på boendet. Detta har vi aktivt försökt att marknadsföra så 
mycket som möjligt vid vår kontakt med närstående. 
Förenade Care har även en nationell Facebook sida. 
 
Digitala nyckelskåp används på både Valkyrian och hemtjänst Söder. Detta känns 
tryggt och bra att alla nycklar kan spåras på ett enkelt sätt. 
 
Vi använder oss av schemaplaneringssystemet Quinyx för båda verksamheterna. 
Enklare hantering och inte lika tidskrävande som tidigare system. 
 
Vi använder oss aktivt av olika webutbildningar och ser en fördel med att detta kan 
användas på ett enkelt sätt. Numera har vi även tillgång till Tomelilla kommuns 
esTracer med webutbildningar. 
 
Under våren har Tomelilla kommun bytt verksamhetssystem från Magna Cura till 
Combine. Combine är även kopplat till planeringsverktyget Intraphone som vi 
använder oss av i hemtjänsten sedan fyra år tillbaka. 
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Reflektion: 
Vid införandet av Combine upplevdes stora brister i hur systemet var uppbyggt. Det 
finns en del oklarheter om vem som ansvarade för vad i systemet. 
Vi ser fortfarande att det är ett mer tidskrävande system att arbeta i, främst för 
gruppledare. 
Beställningarna i Combine angående hälso- och sjukvårdsinsatser är oftast felaktiga 
fortfarande. Trots detta har vi fått till oss från ansvariga på kommunen att vi ska 
godkänna de felaktiga insatserna. Dessa godkännande är kopplade till den 
ersättning som vi erhåller för utförda insatser.  
Tanken var när Alfa (e-signering) startade, att all personal skulle gå in och godkänna 
alla hälso- och sjukvårdsärende i e-signering. Tyvärr flyttades alla insatser, utom 
läkemedelsöverlämnande, över till Combine. Detta gör att det är lätt att missa 
signering av utförda insatser. Exempelvis så får vi till oss från 
fysioterapeuter/arbetsterapeuter att det var lättare att följa upp träning i e-signering.  
Önskvärt hade varit att alla insatser som ska signeras skulle ligga i e-signering, då det 
är tidskrävande att signera i flera olika system. 
 
Delaktighet och egenmakt 
Resultatet för Socialstyrelsens nationella brukarundersökning 2021 kom i juli månad 
och en närmare analys har ännu inte gjorts. 
 
I informationsfoldern ”Välkommen till Förenade Care Valkyrian vård och -
omsorgsboende” finns information om Förenade Cares kvalitetspolicy, vår profil och 
personal. Det framgår hur du kan påverka din vardag, om vad kontaktmannaskap 
innebär samt lite allmän information till exempel om vad du behöver har med dig till 
boendet. I foldern framgår var du kan lämna klagomål och synpunkter både till 
Förenade Care och till Tomelilla kommun, vilket även informeras vid anhörigträffar. 
Liknande information, men anpassat för hemtjänstens brukare, finns i Hemtjänst 
Söders informationsfolder som lämnas ut till nya brukare. Vi betonar att det är viktigt 
för oss att få ta emot både positiva och negativa synpunkter så detta finns med i 
vårt kontinuerliga förbättringsarbete. 
  
Vi har boenderåd tre till fyra gånger per år på Valkyrian, där synpunkter och 
önskemål tas upp. Verksamhetschef och gruppledare håller i dessa möten för att de 
boende ska kunna prata fritt och inte känna sig i obekväma. Exempelvis diskuterar vi 
kring maten, måltidsmiljö, aktiviteter, fester/ kalas, boendemiljö, ensamhet med 
mera.  
 
Viktigt att genomförandeplan är aktuell och uppdaterad så att det framgår hur den 
boende/brukaren önskar få sina insatser utförda. 
 
Trygghet och hälsa 
På Valkyrian har arbetet med kvalitetsregistret Senior Alert fortsatt med registrering 
och uppföljningar av gruppledare. Under våren har delaktighet och kontinuitet från 
sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter tyvärr inte varit så stor. 
Kvalitetsregistret BPSD har varit ett bra verktyg på demensenheterna. Administratörer 
har utbildats på boendet via Förenade Care. Tyvärr slutade den sjuksköterskan som 
var driven i detta och ingen annan har tagit vid. Detta har resulterat i att vi inte 
arbetar lika aktivt med detta som tidigare. 
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I hemtjänst Söder utförs kontinuitetsmätning 2 gånger/år, vår och höst. Våren 2022 
visade resultatet på medelvärde 11. Detta skapar en trygghet för våra brukare att 
det är känd personal som besöker dem. 
 
På demensenheterna har vi satt upp ett fotografi av den boende på insidan av den 
boendes läkemedelsskåp. Detta för att skapa en trygghet med att exempelvis 
läkemedel ges till rätt person, men även för om den boende avviker från boendet så 
finns ett nytaget foto. 
 
Kvalité och egenkontroller 
Under våren har tre i personalen blivit klara med sin utbildning till undersköterskor via 
Äldreomsorgslyftet. 
 
Arbetskläder finns tillgängligt för all personal. Vikten av att bära korrekta arbetskläder 
har lyfts kontinuerligt till all personal på APT och enhetsmöte och verksamheten ser till 
att det finns korrekt arbetsdress till alla i personalgruppen. Klädombyte i 
personalgruppen sker varje dag innan arbetspasset börjar samt innan hemgång, 
omklädningsskåp i personalrum samt förråd av arbetskläder finns tillgängligt. 
Personalkläder tvättas och fylls på varje dag av nattpersonal. Tvättkorgar finns i 
respektive omklädningsrum. 
 
Omvårdnadspersonal har dokumenterat arbetsanteckning samt social 
dokumentation i kommunens dokumentationsprogram Magna Cura, numera sker 
det i Combine. 
Kontroll av inloggning i Magna Cura för omvårdnadspersonal samt gruppledare har 
gjorts. Antal gånger varje individ har varit inne i SoL för läsning eller dokumentation 
registreras och vid brist sker ett motiverande samtal som dokumenteras. Dessa 
kontroller planeras även i det nya systemet Combine. 
Kontroll av ordning samt handhavande av HSL och SoL pärmar sker slumpmässigt för 
att säkerställa att innehållet är aktuellt. 
 
Brandkontroller sker enligt rutin via Prestos egenkontrollsystem. 
 
Alla genomförandeplaner på Valkyrian och hemtjänst Söder kontrolleras av 
gruppledare så att de följer tidsramen i gällande avtal. Vid införandet av det nya 
verksamhetssystemet Combine i maj, så kom vi efter lite med att uppdatera tidigare 
genomförandeplaner. 
 
Tyst uppföljning av tillämpningen av de basala hygienrutinerna har genomförts där 
resultatet redovisades vid arbetsplatsträffar. Resultaten hade förbättrats sedan 
tidigare kontroll. 
Hygienombud finns på alla enheter, bland nattpersonal samt i hemtjänsten. Blankett 
där personal förbinder sig att följa basal vårdhygien finns för all personal, gäller såväl 
ordinarie personal som vikarier, elever och nyanställda. Extra stor vikt av att följa 
gällande hygienrutiner har betonats och lyfts på flera extra personalmöten under 
våren, relaterat till den pandemi som råder. All personal har fått ta del av och 
arbetat med det utbildningsmaterial som tagits fram av medicinskt ansvarig 
sjuksköterska i kommunen samt det material som vi har inom Förenade Care. 
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Ansvarsområden med skriftligt dokumenterat uppdrag finns för internrevisorer, 
kostombud, inkontinens/hygien ombud, aktivitetsombud, anhörigombud, 
miljöombud med flera. Regelbundna möten med dessa sker där uppdragets 
utförande tas upp, dokumenteras och planering framåt sker. 
 
Värdegrundsarbetet pågår ständigt. Personalen har genomfört Socialstyrelsens 
webbutbildning för värdegrundsarbete. Även nyanställda får denna utbildning till sig. 
Värdegrundsledare finns för att bland annat vägleda personalen. 
 
Verksamhetschef och tre gruppledare är närvarande och vid behov stöttande 
under dagtid alla vardagar i omvårdnadsarbetet, verksamhetschef i beredskap finns 
tillgänglig mellan kl 16-08 på vardagar samt helger och alla röda dagar. 
 
Nattfasta/ BMI 
Den ofrivilliga nattfastan mäts två gånger under året enligt Förenade Cares 
egenkontroll. Tidigare har det skickats till uppdragsgivare men inget som efterfrågas 
längre.  
Alla boende på Valkyrian som inte har tackat nej enligt genomförandeplanen, 
erbjuds kvällsmål eller nattmål. Sover den boende så väcks hen inte för ett nattmål. 
På boendets demensenheter har vi en nattfastebok där personalen varje dygn 
skriver upp kvällsmål och nattmål för varje boende, så att dagpersonalen vet när 
den boende fick sista målet innan frukost. Detta har medfört en bättre överblick och 
minimerar risken att nattfastan överskrids. 
Boende erbjuds även en förfrukost på sängkanten när den boende vaknar innan 
hen eventuellt gör morgontoalett före frukost. 
En tydlig information om nattfasta har lämnats ut till alla enheter samt till 
nattpersonalen i form av en Power Point. Här finns lite kort om nattfastans betydelse, 
vad som behövs för att bryta nattfastan, munhälsa, exempel på vad man kan ge 
den boende samt strategier för att öka aptiten hos våra boende.  
Vid tematräffar så lyfts nattfastan där måttet kopplas till BMI och hur 
självbestämmande och integritet kan påverka. 
 
Nattfastemätning vecka15, år 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noteras kan att en allt för låg nattfastetid kan tyda på nattlig oro.  
Det vi kan se/uppmärksamma är att tiden från dygnets första mål på natten till 
frukost, ibland är längre än det som mäts enligt riktlinjer här. 
  

Avdelning Nattfasta 
(timmar) 

Blå 9,4 och 10 
Grön 8,1 och  

10,5 
Aprikos 
(demens) 

10 och  
10,6 

Gul  
(demens) 

10,75 och  
10,8 

Snitt 9,56 och 
10,47 
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Längd- och viktkontroll erbjuds vid inflyttning. Vikt kontroller sker av alla boende en 
gång per månad och rapporteras till omvårdnadsansvarig sjuksköterska via Magna 
Cura/Combine meddelande. BMI följs upp via senior alert och vid BMI under 22 
upprättas nutritionsplan med omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Alla boende med 
BMI under 22 har kontakt med omvårdnadsansvarig sjuksköterska för aktuell 
nutritionsplan och följs upp på teamträffarna. Personalen har i sitt ansvar att följa de 
boendes aptit och eventuellt försämrade kostintag samt i sådant fall kontakta 
omvårdnadsansvarig sjuksköterska.  
 
Kost och måltider 
Kostombuden har haft fem möten tillsammans med verksamhetschef eller 
kvalitetsansvarig under våren. 
 
Matsvinnsmätning har genomförts två gånger under våren, 4 dagar per gång, då 
detta är ett av Förenade Cares miljömål. Det vi ser är att högst matsvinn är till 
lunchen som kommer från Kastanjeskolan. Personalen är aktiva med att skicka 
lappar med matvagnarna tillbaka om de boende/personalen vill framföra något till 
köket. 
Under boenderåden lyfts matsvinnsfrågan tillsammans med de boende. 
Även i personalköket har matsvinnsmätning gjorts under våren. 
 
På Valkyrian har vi två servicepersonal placerad på respektive blå och grön enhet i 
köken. På blå enhet finns servicepersonal på morgonen kl 07.30-12.00, måndag till 
fredag, när de boende till exempel ska äta frukost. Grön enhets servicepersonal som 
började nu under våren finns i köket tre dagar i veckan mellan kl 07.00 - 16.00. 
Eftersom alla boende har olika tidsvanor på morgonen och personalen ofta har som 
mest att göra under morgonarbetet så vill vi på detta sätt öka trivseln i köket. 
Servicepersonalen hjälper till och serverar om det behövs, ordnar med bricka till 
någon som vill ha frukost på rummet eller bara finns där som sällskap så att den 
boende inte behöver äta själv. Just sällskapet och att någon finns där i köket och har 
tid för en pratstund uppskattas mycket av de boende och påverkar deras 
välbefinnande och aptit. Servicepersonalen hjälper även till med dukning, tar hand 
om disk, kontroller, bakar en kaka till fikat samt andra förekommande göromål i ett 
kök på ett boende. 
Denna servicepersonal frilägger tid för omvårdnadspersonalen som de kan använda 
på annat sätt till de boende.  
På demensenheterna finns alltid en personal som har kökstjänst. 
Vi ser positivt på våra kökstjänster, då det nästan dagligen bakas på enheterna, 
läggs tid på mellanmål, dukningar och samtal. 
 
Under våren började vi med önskefrukost till helgen var 5:e vecka på alla enheter för 
de boende. 
 
En personal från varje enhet samt en från natten är kostombud. Vi har ett 
huvudkostombud i kostgruppen som håller i kontakten med företagets dietist samt 
informerar på arbetsplatsträffar till sina kollegor. 
 
Egenkontrollen på enheterna i köken och andra förvaringsutrymme i januari visade på 
ett bra resultat. Efterkontroll visade på att de brister som fanns rättats till. 
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Miljö 
Miljöombud kontrollerar kemikalier och att säkerhetsblad är uppdaterade 
regelbundet under året på alla enheter. 
Vi ser att personalen är uppmärksamma på den riktade sopsorteringen som vi har i 
personalens lunchrum samt på alla enheter och storstugan. I verksamheten har vi en 
servicepersonal, måndag till fredag kl 07.00 – 16.00 som fungerar som vaktmästare. En 
av hans blandade arbetsuppgifter är att miljövagnarna på enheterna töms varje 
morgon till respektive sopkärl i soprummet. 
 
Vi har sedan drygt ett år sedan fortfarande fler sopkärl än vad som ryms i soprummet 
då de befintliga inte räckt till. Dessa sopkärl placerades utanför boendet. Kontakt togs 
med ÖsterlenHem redan under 2021 då de stod utanför fönstret till en av våra 
boendes lägenhet. Tanken som lyfts mellan ÖsterlenHem och Tomelilla kommun är att 
det ska byggas ett sophus vid infarten till Valkyrian där alla sopkärl ska förvaras. Har 
ingen kännedom om var i processen detta befinner sig för närvarande. 
 
Aktiviteter och utevistelse 
Aktiviteter erbjuds två gånger om dagen måndag till fredag och en gång om dagen 
lördagar och söndagar. I den boendes genomförandeplan dokumenteras önskemål 
om antal promenader/utevistelse. Egen tid erbjuds av kontaktperson eller dess 
ersättare varje vecka. Även vår servicepersonal finns till hand för egen tid till de 
boende. Vi har en del boende som inte önskar delta i några aktiviteter alls. 
Medelåldern är hög och vård och omsorgsbehovet är som regel stort. Detta medför 
att exempelvis att duscha, att gå till och från matsal, att delta i måltider och 
mellanmål kan vara den aktivitet som den boende orkar med. Innehållet i egen tid 
dokumenteras i social dokumentation.  
 
Gruppledare på Valkyrian är mycket drivna och engagerad i aktiviteter och 
verksamhetschef stöttar upp och deltar så ofta det finns möjlighet. Ledningen anser 
att det är ett viktigt inslag i vardagen för de boende.  
Sedan pandemin bröt ut har vi haft aktiviteter på respektive enhet i stället för att 
blanda de boende. Lite längre fram på vårkanten när restriktionerna lättade så 
började vi med att de boende kunde ha aktiviteter våningsvis. 
Servicepersonal på verksamheten är även delaktig i de aktiviteter som är 
inplanerade, samt så håller en av dem i sittgympan på respektive enhet som önskats 
av de boende via boenderådet. Musik och material har skapats till detta.  
Frågespel på fredag förmiddag är mycket uppskattat. 
Högläsning av olika böcker är en omtyckt aktivitet och diskussionerna kan bli många 
och långa. Det är oftast vår vaktmästare/allt i allo som håller i detta på 
serviceenheterna på eftermiddagarna. 
 
Nedan följer några av vårens aktiviteter: 
Under de tre första månaderna av året har Covid-19 pandemin gjort så att vi fått 
ställa in våra planerade aktiviteter som vi brukar ha till vår stora sorg. Men vi har fått 
tänka om och hitta andra sätt för våra aktiviteter som vi kunnat genomföra.  
Den traditionella äggarullningen i Storstugan med boende genomfördes till påsk 
med behörigt avstånd enhetsvis även detta år. Ett noggrant äggarullningsschema 
fanns och varje enhets äggadrottning-/kung kunde krönas. 
Vi använder aktivt våra odlingslådor som placerats i trädgården på 
demensenheterna. Potatis, tomatplantor, grönsaker, kryddor och blommor har 
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satts/såtts och sedan har några av de boende på demensenheten tagit sig an 
uppgiften att vattna och rensa. 
Under våren har vi haft Förenade Cares utflyktsbuss två gånger, en vecka åt 
gången. Vi har bara tagit med 2–3 boende åt gången från samma enhet. De har 
varit runtom på Österlen i skogar och vid hav, samt äntligen fått besöka olika café 
för en fika vilket varit efterlängtat av både boende och personal.  
I början av juni gick boende och personal till kyrkan för gudstjänst samt en samvaro 
med fika efteråt i församlingshemmet. Hög uppslutning av våra boende som sett 
fram emot detta. 
Äntligen kunde vi även njuta av en härlig eftermiddag med cruising runt i Tomelilla 
med flera 50 och 60-talsbilar. De boende uppskattade åkturerna och fikat efteråt. 
 
Larm 
På Valkyrians boende testas trygghetslarmen en gång per månad, detta signeras på 
checklista och det är kontaktmannen som ansvarar för detta. Vid behov alternativt 
slumpvis kontrolleras larmjournal angående inställelsetid, närvaromarkering samt att 
kontroll av larmfunktion har utförts.  
 
Larmfunktionen vid Hemtjänst Söder kontrolleras enligt rutin regelbundet via SMP. 
 
Internkontroll 
Arbetet med att fastställa verksamhetens rutiner pågår under hela verksamhetsåret 
och internrevisorer uppdaterar rutiner enligt av kvalitetsansvarig fastställd tidsplan. 
Internrevisionsmöte hålls fortlöpande under året. 
Egenkontrollprogram gällande avdelningskök finns och signeringslistor för åtgärder 
som utförs dagligen, var vecka, var månad och vart kvartal kontrolleras av 
kostombud.  
Internkontroller sker i enlighet med verksamhetens ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete. 
 
Beläggning och genomförandeplan 
Valkyrian 
Vi har under första halvåret 2022 haft lite högre beläggning på demensenhet mot 
förra året. På serviceenheterna har det varit mindre beläggning än tidigare. 
Växelvårdsplatserna på serviceenheterna har haft ca 88 % beläggning. Vi hade en 
växlare som bodde hos oss i cirka två månader, därav högre beläggning. 
 
Ej belagda dygn 
Månad Jan Feb Mar Apr Maj Jun Totalt 
Demens 115   43     6   30   48   60   302 
Service   93   65 123   82   49   60   472 
Växelvård   35   36   18   11   27   43   170 
Totalt 243 144 147 123 124 163   944 

 
Totalt har vi under årets första sex månader haft 944 dygn då boendet haft ledig 
lägenhet. Vid kontakt med Tomelilla kommun under våren så har vi fått till oss att det 
inte fanns någon kö/efterfrågan till särskilt boende. Ystad kommun hyr lägenhet 
fortfarande på demensenhet via Tomelilla kommun hos oss. 
Antalet utflyttade på grund av dödsfall har under årets första sex månader varit 9 
boende.   
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Vi har under första halvåret upprättat 11 nya genomförandeplaner (inflyttningar 
samt korttid och växelvård) samt utfört 42 uppföljningar.  
Boendes egna önskemål framkommer i genomförandeplanen. Ibland vid svår 
sjukdom eller kognitivt nedsatt funktion får närstående eller omvårdnadspersonal 
uttrycka vad boende/brukaren skulle ha önskat om detta hade varit möjligt. Vi lyfter 
även med de boende och närstående, betydelsen av att göra en levnadsberättelse 
som komplement till genomförandeplanen. 
 
Hemtjänst Söder 
Kundunderlaget med beslutade timmar under årets första månader har legat 
ungefär som förra året.  I maj och juni har vi fått göra egna beräkningar då alla 
insatser inte varit korrekt inlagda i Combine, främst gällande hälso- och 
sjukvårdsinsatser. Gruppledare i hemtjänsten har god kännedom om alla insatser 
som våra brukare är beviljade, därmed ser vi vid jämförelse vid månadsslut att 
insatstimmar inte stämmer. 
 

  
Hemtjänst Söder 
2022 

jan 1 316,21 
feb 1 360,37 
mar 1 291,39 
apr 1 303,14 
maj 1 300,00 
juni 1 418,00 

  
Alla kunder som har hemtjänstinsatser utöver matdistribution och/ eller larm har en 
uppdaterad genomförandeplan inom tidsram.  
Antalet nyupprättade genomförandeplaner är 11 och uppföljningar 40 under 
perioden. Det finns också upprättade riskbedömningar gällande arbetsmiljö som följs 
upp var sjätte månad alternativt vid förändring.  
 
Trygg Hemma 
Arbetsmodellen Trygg Hemma har gemensamt arbetats fram mellan Tomelilla 
kommun och Förenade Care. Hemtjänst Söder har haft 3 brukare med beviljade 
insatser enligt modellen under årets första sex månader. 
Den utbildning som rehab ansvarat för gällande denna arbetsmodell har fortsatt 
vara pausad under våren. 
Tyvärr har inte alltid hälso- och sjukvårdspersonal kunnat närvara vid uppstart och 
uppföljningar på grund av att de fått prioritera andra arbetsuppgifter. 
 
Klagomål och synpunkter 
Klagomål och synpunkter har inkommit till verksamhetschef, dessa har besvarats 
skyndsamt och vid behov i dialog med uppdragsgivare.  
 
Valkyrian 
Åtta synpunkter har inkommit under denna period, varav tre av enbart positiv 
karaktär. 
 

45



 
 
 
 
 

13 
 

En gäller att en boendes mobil av misstag tvättades i tvättmaskinen av personalen. 
Åtgärd: Verksamheten har ersatt utlägg för inköp av ny mobil. 
 
En synpunkt inkommer från god man att boendes stödstrumpa var sönder. Personal 
hade av misstag råka klippa i de nya stödstrumporna när de skulle klippa bort 
prislappen. Åtgärd: Verksamheten har köpt nya stödstrumpor till boende. 
 
En synpunkt gällde att balkongerna på boendet inte var tvättade och rengjorda. 
Åtgärd: Kontaktade ÖsterlenHem för åtgärd. Sista balkongen blev klar i juli efter 
påminnelse. 
 
En synpunkt framfördes från flera boende angående att utemiljön inte hålls efter 
med ogräs mellan plattor på innergården mm. Åtgärd: Kontakt med ÖsterlenHem. 
 
En synpunkt inkom från boende att anhöriga bara fick en liten kaka till kaffet när de 
kom besök. Åtgärd: Gruppledare har återkopplat till boende kring detta. 
 
Tre positiva synpunkter har inkommit. Två av dem gäller att det är så trevligt med alla 
utflykter med Förenade Cares utflyktsbuss. En gällde att det varit så trevligt med 
gudstjänsten i kyrkan med efterföljande samvaro i församlingshemmet. 
 
Hemtjänst Söder 
Tre synpunkter har inkommit denna period, varav alla är av positiv karaktär. 
 
Dessa har inkommit via telefonsamtal och möte från brukare och anhöriga. Brukare 
och anhöriga är väldigt nöjda med personalen som får mycket beröm för sitt 
bemötande, omhändertagande, värme och kärlek, proffsiga insatser samt att de är 
lyhörda för brukarnas behov och är snälla och trevliga.  
 
Reflektion/analys: Alla synpunkter och klagomål som inkommer lämnas till 
verksamhetschef som handlägger ärendet i dialog med gruppledare och andra som 
är involverade i händelsen. 
De synpunkter och klagomål som inkommer har framförts till personalen på 
arbetsplatsträffar och som meddelande i Magna Cura/Combine. 
 
Avvikelserapport social karaktär 
Tidigare hämtade vi statistik gällande avvikelser ifrån Qlickview via Tomelilla 
kommun. När nya systemet Combine startade 2022-05-01 så upphörde registreringen 
av avvikelser i Magna Cura och avvikelserna registerdes i DF Respons i stället. 
Statistiken för avvikelserna från 20220101 – 20220430 som låg i Qlickview är överförd 
till Qlik Sense. Tyvärr har vi inte tillgång till Qlik Sense, trots flera försök från kommunens 
IT avdelning kommer vi inte åt det som är överfört där.  
Detta gäller både avvikelser av social karaktär samt hälso- och sjukvårdsavvikelser. 
Ansvariga för vård och omsorg i Tomelilla kommun är informerade om detta, samt 
regionchef i Förenade Care. 
Förhoppningsvis löser det sig med åtkomst under hösten och då kan alla avvikelser 
redovisas som tidigare för helåret i verksamhetsberättelsen 2022. 
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Valkyrian 
Under perioden 20220501 – 20220630 så har det inkommit en omvårdnadsavvikelse i 
DF Respons. Den gäller att ett sensorlarm flyttades och var felvänt. Åtgärd: 
Påminnelse till personalen om att närvaromarkera så att inte sensorlarmet startar vid 
omvårdnadsinsats. 
 
Hemtjänst Söder 
Under perioden 20220501 – 20220630 så finns det ingen omvårdnadsavvikelse 
registrerad i DF Respons. 
 
Reflektion/analys:  
Inte lätt att få fram den information/statistik som önskas i DF Respons. Oklart om det 
saknas sökfunktioner i systemet eller om det är okunskap och handhavandefel hos 
undertecknad.  
Enligt rutin informeras all personal om Lex Sarah vid nyanställningar, introduktion samt 
årligen på arbetsplatsträffar vid årets början. All personal skriver årligen under 
blanketten för Lex Sarah att de tagit del av den informationen som står där. Även 
Socialstyrelsens film om Lex Sarah visas. 
Händelser tas regelbundet upp på arbetsplatsträffar, handledningar och teamträffar 
för att vi tillsammans ska kunna skapa en så trygg miljö som möjligt. 
Genom att diskutera uppkomna händelser så ökar medvetenheten av vikten att 
händelser anmäls och utreds enligt gällande föreskrifter och vi ser ständiga 
förbättringsområde. 
 
Hälso- och sjukvårds avvikelser 
Avvikelser hanteras enligt Tomelilla kommuns rutiner och följs upp och orsaks utreds 
enligt denna. Åtgärder och uppföljning av avvikelser görs med berörda parter, på 
enheternas träffar, teamträffar och arbetsplatsträffar enligt rutin.  
 
Interna avvikelser skrivs och utreds i journalsystemet Combine (tidigare Magna Cura) 
enligt riktlinjer från medicinskt ansvarig sjuksköterska. 
Externa avvikelser skrivs på Tomelilla kommuns egen blankett och skickas till MAS för 
vidare handläggning. 
 
E-Signering av hälso- och sjukvårdsinsatser infördes till sommaren 2020, till exempel 
signering av läkemedel, mm, detta sker i en nedladdad app i mobiltelefoner, e-
läkemedel.  
 
Liksom sociala avvikelser så hämtade vi tidigare statistiken av hälso- och 
sjukvårdsavvikelser ifrån Qlickview via Tomelilla kommun. Eftersom vi inte har tillgång 
till det nya Qlik Sense kan inte statistik av avvikelser från 20220101 – 20220430 
redovisas.  
 
Reflektion/analys:  
E-signering är ett bra sätt att kvalitetssäkra hanteringen av hälso- och 
sjukvårdsinsatser. Det som framförs från personalen är att det kan vara lätt att 
glömma att signera, då exempelvis hemtjänsten ska vara inne i tre olika system för 
signering. Detta medför att brukare upplever att personalen ”håller på med” 
mobilen mycket vid sina besök.  

47



 
 
 
 
 

15 
 

Tidigare kunde vi följa om exempelvis omvårdnadspersonal skrev en avvikelse på 
hälso- och sjukvårdspersonal. I nya systemet DF Respons så ”försvinner” avvikelserna 
till ansvarig chef/utredare och vi ser inte vad utredningen visar. På detta sätt kan vi 
inte återkoppla till omvårdnadspersonalen som lagt in avvikelsen. 
 
Valkyrian 
Antal fall under perioden 20220501 - 20220630 har varit 15, fördelat på 4 personer. 
Reflektion/analys: Personal har aktivt samarbetat med hälso- och sjukvårdspersonal 
kring dessa. 8 av dessa fall har varit av en boende som helst ville förflyttade sig själv.  
 
Antal läkemedelsavvikelser under perioden 20220501 – 20220630 har varit 6 på 
boendet, i 2 av dessa har även sjuksköterska haft del i.  
Reflektion/analys:  
Under våren har vi haft både ordinarie sjuksköterska samt bemannings sjuksköterskor 
på plats. Kontinuiteten har därmed varit bättre under våren. 
 
Hemtjänst Söder 
Antal fall under perioden 20220501 - 20220630 har varit 4 fördelat på 3 personer. 
Reflektion/analys: 3 av fallen har skett dagtid, 1 har skett under natten. Personalen 
samarbetar med hälso- och sjukvårdspersonal kring dessa. 
 
Antal läkemedelsavvikelserna under perioden 20220501 – 20220630 har varit 0. 
Reflektion/analys: 
I hemtjänst Söder har det varit lite turbulent med dålig kontinuitet och hög 
arbetsbelastning i sjuksköterskegruppen, vilket skapat otrygghet för brukare och 
personal. Uppdaterade omvårdnadsplaner saknas hos flera brukare vilket ansvarig 
för sjuksköterskor informerats om.  
 
Höftbyxor erbjuds att köpa av den enskilde som faller efter dialog med rehab team. 
 
På boendet är gruppledarna alltid med på morgon rapporten på enheterna och för 
då en aktiv kommunikation med personalen hur de lägger upp sitt arbete och den 
dagliga planeringen. I hemtjänsten går gruppledare igenom dagens insatser på 
morgonen och sedan finns hon tillgänglig via telefon eller på kontoret för stöd och 
råd. Gruppledarna har gett mycket stöd och hjälp löpande av e-signeringen, då det 
uppkommit problem i hanteringen och i systemet. 
 
Avvikelser 
Omvårdnadspersonal är mycket aktiva och vakna med att skriva både medicinska 
och sociala avvikelser. Lite oklarhet råder om någon avvikelse inte har lagts in när 
det nya systemet Combine togs i bruk, eftersom inte all personal kom in i systemet 
under en tid. 
Avvikelserådet har planerade möte för att gå igenom avvikelser som inkommit.  
Avvikelser tas upp med personalen på arbetsplatsträffar/enhetsmöte för diskussion. 
Även meddelande i Combine (tidigare Magna Cura) sker när så behövs. 
Ledningen är tydlig till personalen med att det är viktigt att skriva avvikelse, så att 
utredningen kan visa vad som skett och att man på så vis kan lära sig något av det 
som hänt. Ett viktigt redskap i vårt förbättringsarbete i verksamheterna. 
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Bemanning 
Det har varit lite förändring av personal under våren. I hemtjänsten har några med 
månadsanställning valt att pröva något nytt och två på boendet har gått i pension. 
Nyrekrytering har skett till fasta tjänster. Några timvikarier har slutat eller avslutats. Ny 
rekrytering av timvikarier har gjorts under våren och då främst inför sommaren, men 
en stor del av gruppen timanställd personal är stabil och återkommande. 
Schemaplanering sker i systemet Quinyx. 
 
Valkyrian 
Omvårdnadspersonal dag och nattetid följer avtalet. Vi har ökad planerad 
bemanning efter behov, det vill säga vid vissa tillfällen och perioder kan man vara 
flera. Det kan vara vid olika planerade aktiviteter, utflykter mm.  
Extra insatser utöver schemalagd tid sätts in exempelvis vid svårt sjuka boende, vak 
vid livets slut, orolig boende mm.  
Vi har även nattpersonal som har lite timmar över från sin nattjänst som är 
schemalagda på dagtid. Detta har blivit mycket uppskattat av både natt- och 
dagpersonalen, ett bra sätt att skapa ”vi” känsla i personalgruppen. 
 
Vi har fortsatt anställningen av vår allt i allo/vaktmästare som extra resurs med väldigt 
blandade uppgifter, han är aktiv och delaktig på enheterna exempelvis när det 
serveras lunch och fika, är delaktig i aktiviteter, går ut med boende och handlar, 
samtalar och fikar med boende, sköter sophanteringen och lite i trädgården med 
blommor och annat. Han håller även i den uppskattade högläsningen på 
serviceenheterna. 
 
Även anställningen av vår servicepersonal i köket på serviceenhet har löpt på. 
Boende uppskattar mycket att ha någon som har tid att samtala och bara finns där 
vid frukosten, även om den intas vid olika tider av de boende. En av dem håller även 
i sittgympan på enheterna. 
 
En fjärde extra resurs/servicepersonal från arbetsförmedlingen arbetar måndag – 
fredag kl 09 – 13 och tar exempelvis hand om de boendes tvätt, stryker deras kläder 
och städning av lägenheter. Ofta blir det en pratstund och lite andra uppdrag, 
kanske någon önskar få håret lagt eller få hjälp med något annat. 
 
Vi ser ett stort mervärde i våra extra resurser, samt hur uppskattade de är av de 
boende, anhöriga och oss som arbetar här. 
 
Hemtjänst Söder 
Bemanningen inom hemtjänst följer antal beviljade insatstimmar och justeras 
regelbundet.  
Gruppledare planerar dagligen utifrån bästa förmåga att brukarna ska träffa de i 
personalen som de är vana vid för ökad trygghet. 
Kontinuitetsmätning som utförts 2 gånger/år hos oss, vår och höst, används som ett 
bra mätinstrument av hur personalbemanningen ser ut hos våra brukare. 
 
Arbetsmiljö  
Skyddsrond har genomförts i maj månad i båda verksamheterna. 
Central samverkan / skyddskommitté träffas på huvudkontoret.  
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Vi har haft två SAM möte (systematisk arbetsmiljö) under våren, där medverkade 
skyddsombud lokalt och regionalt samt verksamhetschef. Telefonkontakt med 
fackliga representanter har skett under våren vid behov. 
 
Arbetsplatsträffar genomförs kontinuerligt och schemalagt för personalen. Under 
pandemin har vi ändrat i vår mötesform. Numera har vi separata enhetsmöte oftare, 
än som tidigare större möte med alla.  
I hemtjänst Söder är arbetsplatsträffarna också schemalagda för personalen 
kontinuerligt. Under pandemin har vi även i personalgrupperna följt gällande riktlinjer 
om att hålla distans till varandra. 
Uppehåll görs under två sommarmånader. Mötena leds av verksamhetschef och 
gruppledare enligt särskild dagordning. Vid arbetsplatsträffarna sker genomgång av 
lagar och AFS:ar systematiskt efter utarbetad plan för året. Uppdaterade lokala 
rutiner i Förenade Care informerar kvalitetsansvarig om. Även uppdateringar i 
Tomelilla kommuns ledningssystem från medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) för 
den kommunala hemsjukvården lyfts på arbetsplatsträffarna för att personalen ska 
vara uppdaterade. Ibland finns olika tema eller inbjudna professioner under dessa 
möten. 
 
För att timvikarier ska känna en ökad delaktighet så har de haft egna 
arbetsplatsträffar, där de kunnat lyfta det som varit viktigt för dem. Denna 
kommunikation är ett viktigt led i att stärka kvalitén i verksamheterna. 
 
Nattpersonalen har ett 6 veckors schema med ett fastställt rotationsschema för vilken 
enhet man ska arbeta på. Detta är positivt ur den aspekten att personalen är van 
vid att arbeta på alla enheterna och det skapar en trygghet i arbetsgruppen. 
 
Nattillsyn görs enligt årshjulet eller vid behov av gruppledare/verksamhetschef. 
Verksamhetschef kommer in tidigare på morgonen för att nattpersonalen ska kunna 
träffa undertecknad om behov finns för samtal på arbetstid.  
 
Psykosocial arbetsmiljöenkät genomfördes under hösten 2021 och resultatet 
redovisades på arbetsplatsträff. Frågor som vi ville arbeta vidare med lyftes och 
diskuterades. 
 
Ledningen på boendet har under flera år arbetat med enskilda arbetsmiljösamtal i 
båda verksamheterna för omvårdnadspersonalen. Vi ser detta som en viktig del av 
arbetsmiljön och ett komplement till den psykosociala enkäten. När alla på den 
berörda enheten/hemtjänsten haft sina enskilda samtal, så sker en sammanställning 
av det som framkommit och därefter får alla ytterligare ett enskilt samtal med 
personlig återkoppling.  
 
I verksamheterna har vi ett utbildningspaket med olika webutbildningar. Utskick av 
månadens utbildning görs digitalt till all personal, samt så får personalen vid 
medarbetarsamtalet information om de utbildningar som den enskilde ska göra 
under året.  
Även nyanställda och elever får ”Basutbildning, steg 1” direkt när de börjar. 
Under våren så har omvårdnadspersonalen även fått tillgång till utbildningar via 
esTracer som Tomelilla kommun handhar. 
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Alla utbildningar som personalen sedan genomfört dokumenteras i en speciell 
utbildningspärm. 
 
Våld och hot 
Ingen händelse har inkommit från Valkyrian eller hemtjänst Söder. 
 
Tillbud  
Valkyrian 
Vi har i början av året fått induktionshällar på demensenheterna efter ett allvarligt 
tillbud i december. Ett mjölpaket hade flyttats vid bakning när personalen akut 
behövde närvara hos en boende på enheten. Trots att spisplattan var avstängd så 
var plattan varm och det blev kraftig rökutveckling samt att mjöl paketet började 
glöda. En personals snabba agerande hindrade att något mer allvarligt inträffade. 
Evakuering gjordes till närmaste brandcell. Räddningstjänst och vaktmästare från 
ÖsterlenHem var snabbt på plats. Vid tidigare tillbud har vi påtalat vikten av 
induktionshällar på boende. 
 
Det har inrapporterats 2 tillbud i verksamheten. 
Ett tillbud gällde att brandlarmet startade i en tom lägenhet, var ett falsklarm, troligen 
en spindel i detektorn. Åtgärd: Rengöring av detektorn. 
Ett tillbud gällde att omvårdnadspersonalen på kvällen vid ett telefonsamtal till 
sjuksköterska blev dåligt bemött. Åtgärd: Skickat till ansvarig chef för sjuksköterskorna. 
 
Hemtjänst Söder 
Det har inkommit 2 tillbud i verksamheten. 
Ett tillbud gällde att en personal stuckit sig vid en blodsockerkontroll, fanns inga 
sticksäkra nålar då vi inte brukar hjälpa till med detta. Åtgärd: 0-test på vårdcentral 
har gjorts samma dag. 
Ett tillbud gällde fallrisk, en personal halkade i en kiss pöl inomhus hos en brukare som 
har tre hundar. Åtgärd: Påtalade att hundarna behöver rastas utomhus. 
 
Personalen har uppmanats att upprätta tillbudsrapport för att de ska kunna användas 
i förbättringsarbetet.  
 
Arbetsskador 
Det har rapporterats och skickats in fyra arbetsskador till ledningen under perioden 
januari till juni. 
 
Sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaron följs regelbundet. Medarbetare som har minsta lilla symtom ombedes 
att stanna hemma för att inte riskera någon smittspridning. Detta har vi fortsatt att 
uppmana till och medarbetarna har varit lyhörda för detta. Vi skickar alla med 
covidsymtom på provtagning enligt riktlinjer. 
Vid upprepad korttidsfrånvaro, 3 gånger per halvår eller 6 gånger på ett år, hålls 
rehabiliteringssamtal.  
Sjuk- och friskanmälan görs till speciell telefon inom fastställda tider enligt rutin. 
Samtal från gruppledare eller verksamhetschef genomförs vid korttidsfrånvarons 
första och tredje dag.   
 
 

51



 
 
 
 
 

19 
 

Friskvård 
Flera i personalen har utnyttjat möjligheten till att ta ut sin friskvårdpeng. 
 
Utveckling 
Vi har sedan tidigare på Valkyrian och Byavången gemensamt skapat en etablerad 
rutin i samverkan för personalbemanning. Under pandemin har vi valt att personal inte 
jobbar på båda våra enheter för att minimera smittspridning. 
Efter att restriktionerna av pandemin nu så sakta förändras så ser vi med tillförsikt 
framåt för att kunna göra så mycket mer för våra boende och personalen. 
Då ledningen på Valkyrian och hemtjänst Söder fortsätter att vara intakt, så ser vi 
möjlighet att fortsätta att arbeta med förbättringar i verksamheterna och av vår 
arbetsmiljö, då vi vet vad som gjorts och vilka förbättringsområden som finns. 
 
 
 
I Tjänsten  
Tomelilla 2022-07-28 
 
Tina Persson 
Verksamhetschef 
 
Valkyrian och hemtjänst Söder 
Forenede Care AB 
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 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts 
förslag till vård och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

11 augusti 2022 
 

Justerandes sign    

 

Vonau § 33 Dnr VON 2022/30 

Rapportering av ej verkställda gynnande 
beslut inom LSS och SoL 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 en ny ej verkställda beslut enligt LSS ska rapporteras till IVO under 
perioden. 

- Man född 1994. Beslut enligt 9§p.9 (Boende med särskild service) från 2021-
05-25. Planeras verkställas 2022-08-01. Väntetid fram till 2022-06-30 är 401 
dagar. Väntetiden beror på att det inte har funnits någon tillgänglig bostad. 

- Flicka född 2009. Beslut enligt 9§p.3 (Ledsagarservice) från 2021-11-01. 
Ännu ej verkställt. Väntetid fram till 2022-06-30 är 241 dagar. Väntetid beror 
på svårigheter i matchningsprocessen. Flickan bor med föräldrar och har 
verkställt beslut på korttidsvistelse. 
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 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts 
förslag till vård och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

11 augusti 2022 
 

Justerandes sign    

 

§ 33 forts 

 

- Flicka född 2007. Beslut enligt 9§p.5 (Avlösarservice i hemmet) från 2021-11-
22. Verkställt 2022-07-14. Väntetid fram till 2022-06-30 är 220 dagar. 
Väntetiden berodde på svårigheter i matchningsprocessen. 

- Flicka född 2007. Beslut enligt 9§p.5 (Avlösarservice) från 2021-11-22. 
Brukaren har flyttat från Tomelilla kommun. Vid avslut av ärendet 2022-05-
31 var beslutet ännu ej verkställt. 
Väntetid fram till 22-05-31, 190 dagar. Väntetiden beror på svårigheter i 
matchningsprocessen. 
 

- Kvinna född 1996. Beslut enligt 9§p.9 (Särskilt anpassad bostad) från 2022-
03-03. Ännu ej verkställt. Väntetid fram till 2022-06-30 är 119 dagar. 
Väntetiden beror på att ingen tillgänglig bostad finns.  

 

För andra kvartalet 2022 finns inget att rapportera som ej verkställt enligt 
socialtjänstlagen. 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 och avrapportering ska enligt lagstiftningen en gång per kvartal. Nästa 
avrapportering kommer avse tredje kvartalet 2022. 
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 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts 
förslag till vård och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

11 augusti 2022 
 

Justerandes sign    

 

§ 33 forts 

Förvaltningens förslag till beslut 
Vård och omsorgsnämnden beslutar godkänna rapporteringen och överlämna 
densamma till revisorerna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse socialt ansvarig socionom Alexandra Ruda 2022-07-22, handlingsid: 
Von 2022.446 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Revisorerna 
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 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts 
förslag till vård och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

11 augusti 2022 
 

Justerandes sign    

 

Vonau § 34 Dnr VON 2022/30 

Statistikrapport gällande ej verkställda 
gynnande beslut inom LSS och SoL 
andra 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 en ny ej verkställda beslut enligt LSS ska rapporteras till IVO under 
perioden. 

- Beslut enligt 9§p.9 (Boende med särskild service) från 2021-05-25. Planeras 
verkställas 2022-08-01. Väntetid fram till 2022-06-30 är 401 dagar. Väntetiden 
beror på att det inte har funnits någon tillgänglig bostad. 

- Beslut enligt 9§p.3 (Ledsagarservice) från 2021-11-01. Ännu ej verkställt. 
Väntetid fram till 2022-06-30 är 241 dagar. Väntetid beror på svårigheter i 
matchningsprocessen. 

- Beslut enligt 9§p.5 (Avlösarservice i hemmet) från 2021-11-22. Verkställt 
2022-07-14. Väntetid fram till 2022-06-30 är 220 dagar. Väntetiden berodde 
på svårigheter i matchningsprocessen. 
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 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts 
förslag till vård och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

11 augusti 2022 
 

Justerandes sign    

 

§ 34 forts 

- Beslut enligt 9§p.5 (Avlösarservice i hemmet) från 2021-11-22. Brukaren har 
flyttat från Tomelilla kommun. Vid avslut av ärendet 2022-05-31 var beslutet 
ännu ej verkställt. 
Väntetid fram till 22-05-31, 190 dagar. Väntetiden beror på svårigheter i 
matchningsprocessen 

- Beslut enligt 9§p.9 (Särskilt anpassad bostad) från 2022-03-03. Ännu ej 
verkställt. Väntetid fram till 2022-06-30 är 119 dagar. Väntetiden beror på att 
ingen tillgänglig bostad finns. 

 

Inga beslut enligt SoL att rapportera som ej verkställda inom 90 dagar. 

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 tredje kvartalet 2022. 
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 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts 
förslag till vård och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

11 augusti 2022 
 

Justerandes sign    

 

§ 34 forts 

Förvaltningens förslag till beslut 
Vård och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten till kommunfullmäktige 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse socialt ansvarig socionom Alexandra Ruda 2022-08-01 
_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunfullmäktige 
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 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts 
förslag till vård och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

11 augusti 2022 
 

Justerandes sign    

 

Vonau § 35 Dnr VON 2022/4 

Delegeringsbeslut maj, juni och juli 2022 

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag 
till vård och omsorgsnämnden 
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut 
för maj, juni och juli 2022. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av delegeringsbeslut för perioden 

1 maj-31 maj 2022 

1 juni – 30 juni 2022 

1 juli – 31 juli 2022 

 

Antal redovisade beslut: 

Vård och omsorg  

Maj: 158 

Juni: 152 

Juli: 140 

Förvaltningens förslag till beslut 
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut 
för maj, juni och juli 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse socialt ansvarig socionom Alexandra Ruda 2022-08-03, handlingsid: 
Von 2022.448 

Delegeringsbeslut SoL och LSS maj, juni och juli 2022, handlingsid: Von 2022.438 

_________ 

Beslutet skickas till:  

Socialt ansvarig socionom Alexandra Ruda 
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Statistik fattade beslut SoL och LSS 2022 

Beskrivning Maj Juni Juli 
Hemtjänst 4 kap 1§ SoL bifall 111 109 85 

Trygg hemma 4k1§SoL bifall 2 3 6 

Boendestöd 4 kap 1§ SoL bifall 12 9 2 

Boendestöd 4 kap 1§ SoL avslag  
 

 

Dagverksamhet 4 kap 1§ SoL bifall 1 4 2 

Särskilt boende 4 kap 1§ SoL bifall 9 3 5 

Hemtjänstinsatser i särskilt boende 6 6 6 

Särskilt boende 4 kap 1§ SoL avslag    

Korttidsboende 4 kap 1§ SoL bifall 10 10 12 

Korttidsboende 4 kap 1§ SoL avslag    

Växelvård 4 kap 1§ SoL bifall 
 

1 3 

Personlig ass 9 § kap 2 LSS bifall 
 

 1 

Personlig ass 9 § kap 2 LSS avslag    

Personkretstillhörighet 1  
 

 

Ledsagarservice 9 kap 3§ LSS bifall 2 1 5 

Kontaktperson 9 kap 3§ LSS bifall 
  

1 

Kontaktperson 9 kap 3§ LSS avslag    

Avlösarservice 9 § 5 LSS bifall   1 

Avlösarservice 9 § 5 LSS avslag    

Korttidsvistelse 9 kap 6§ LSS bifall 3 2 5 

Korttidsvistelse 9 kap 6§ LSS avslag    

Korttidstillsyn 9 kap 7§ LSS bifall 1 1 1 

Bostad s s barn 9 kap 8§ LSS bifall    

Bostad särskild service 9 kap 9§ LSS bifall  2  

Bostad särskild serv 9 kap 9§ LSS avslag   3 

Boende vuxna avvisning    

Daglig verksamhet kap 9 kap 10§ LSS bifall 1 1 2 

Daglig verksamhet kap 9 kap 10§ LSS avslag  
 

 

Ersättning för sjuklönekostnader LSS §9p2 
 

  

Ers sjuklönekostnad LSS §9p2, delavslag    

Lex Sarah 14 kap 7 § Sol Anmäl    

SUMMA 158 152 140 
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 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts 
förslag till vård och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

11 augusti 2022 
 

Justerandes sign    

 

Vonau § 36 Dnr VON 2022/3 

Anmälningsärenden augusti 2022 

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

Ärendebeskrivning 
Kf § 38/2022 Antagande av strategi för medborgardialog 
Kommunfullmäktige beslutar anta strategi för medborgardialog, handlingsid: Ks 
2022.938. 

Kf § 45/2022 Reglemente vård och omsorgsnämnden 2023-2026 
Kommunfullmäktige beslutar anta vård och omsorgsnämndens reglemente för 
mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks 2022.728. 

Kf § 74/2022 Statistikrapport för ej verkställda gynnande beslut inom SOL och 
LSS första kvartalet 2022 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna rapporteringen av ej verkställda gynnande 
beslut inom SOL och LSS första kvartalet 2022. 

Begäran om komplettering från inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
Vård- och omsorgsnämnden i Tomelilla kommun skickade den 13 april 2022 en 
anmälan enligt Lex Sarah till IVO. IVO har den 30 juni 2022 begärt ett antal 
kompletteringar utifrån vård- och omsorgsnämndens anmälan. 

Beslut från IVO om avslutat Lex Maria ärende  
Vård och omsorgsnämnden i Tomelilla kommun gjorde den 11 mars 2022 en Lex 
Maria anmälan om risk för allvarlig vårdskada inom hemsjukvården. IVO har den 4 
juli 2022 beslutat att avsluta ärendet utan att vidta ytterligare åtgärder. 

Föreläggande från förvaltningsrätten i Malmö 2022-07-14 
Förvaltningsrätten i Malmö har den 14 juli 2022 från vård och omsorgsnämnden i 
Tomelilla kommun begärt kompletteringar i mål nr 7880-22 senast den 15 augusti 
2022. 

  

61



 

 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts 
förslag till vård och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

11 augusti 2022 
 

Justerandes sign    

 

§ 36 forts 

Dom i mål 1005-21 och 1008-21 
Vård och omsorgsnämnden i Tomelilla beslutade den 20 augusti 2021 att avslå en 
ansökan om insatser enligt LSS i form av kontaktperson och korttidsvistelse utanför 
hemmet. Beslutet överklagades till förvaltningsrätten i Malmö som i dom den 15 juli 
2022 beslutat att avslå överklagandet. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2022-06-30, handlingsid: Von 
2022.449 

Kf § 38/2022 Antagande av strategi för medborgardialog, handlingsid: Von 2022.391 

Kf § 45/2022 Reglemente vård och omsorgsnämnden 2023-2026, handlingsid: Von 
2022.392 

Kf § 74/2022 Statistikrapport för ej verkställda gynnande beslut inom SOL och LSS 
första kvartalet 2022, handlingsid: Von 2022.394 

Begäran om komplettering, lex Sarah, dnr 3.1.2-16232/2022, handlingsid: Von 
2022.402 

Beslut om avslutat ärende utan vidare åtgärder - lex Mara, dnr 3.1.1-13049/2022-6, 
handlingsid: Von 2022.412 

Begäran om komplettering i mål nr 7880-22 gällande bistånd, handlingsid: Von 
2022.429 

Beslut - Dom i mål nr 10005-21 och 10008-21, gällande korttidsvistelse och 
kontaktperson – avslag, handlingsid: Von 2022.430 

_________ 
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