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

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

 

 Vård och omsorgsnämnden 

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

Diarienummer: VON 2022/2 
 
Datum 21 september 2022 

 

Dialoger och informationsärenden von 
2022-09-29 

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

Ärendebeskrivning 
Följande dialoger och informationsärenden behandlas på dagens sammanträde: 

Covid-19 pandemin 
Socialchef Camilla Andersson informerar nämnden 
Övrigt 
Övrig information från socialchef och omsorgschef 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2022-09-21 

 

Stöd och omsorg  

 

Olof Hammar 

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

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

 

 Vård och omsorgsnämnden 

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

Diarienummer: VON 2022/36 
 
Datum 20 september 2022 

 

Delårsrapport vård och 
omsorgsnämnden 2022 

Förvaltningens förslag till beslut 
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna delårsrapporten januari – augusti 
2022 och lägger densamma till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Reglementet för ekonomistyrning mm stadgar att en lagstadgad delårsrapport ska 
avges per den 31 augusti. 

Sammanfattning av delårsrapporten:  
Vård och omsorgsnämnden prognostiserar ett 0-resultat vid årets slut. Verksamheten 
har fått en omfattande tilldelning av statsbidraget återhämtningsbonusen vilket ger 
verksamheten möjlighet att arbeta med olika pilotförsök kopplat till arbetstider och 
arbetsmodeller.  

Externa placeringar och personlig assistans som finns under Omsorgspengen har 
negativa avvikelser från budget. Totalt -4 miljoner men andra poster väger upp detta 
så totalt sett en negativ avvikelse på 3 miljoner. 

De olika verksamhetsområdena inom LSS bedöms inte kunna hålla sin budget i år 
utan räknar med ett sammanlagt underskott på -2 400 tkr. Gruppboendena står för 
den största delen av underskottet i prognosen för verksamhetsområdet. Det är 
personalkostnader som i stort beror på överkostnader relaterat till kommunens 
satsning på ”heltid som norm”. Åtgärdsplan för att se över detta och hantera icke 
uppbokade resurspass på ett effektivare sätt är igång. 
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Även inom äldreomsorgen har ”heltid som norm” stor påverkan. Framför allt är det 
svårt att använda den överkapacitet som skapats där den efterfrågas i verksamheten. 

Särskilt boende har en positiv avvikelse men kommunens boenden har ett underskott 
på personalkostnaderna. Den positiva avvikelsen beror på lägre volym hos våra 
privata utförare vilket sänker ersättningsnivåerna till dem. Även kommunens 
boenden har lägre volym än budget. 

Hemtjänsten prognostiserar ett underskott på -1 500tkr och det är 
personalkostnaderna som är högre än budget. I hemtjänsten är volymen beviljade 
hemtjänsttimmar något högre än budgeterat. Rehab, sjukvård och tekniska 
hjälpmedel räknar med ett minus på 500 tkr. Det är främst kostnaden för inhyrd 
personal som ger ett underskott.  

Det finns en negativ avvikelse gällande måluppfyllelsen för vård och 
omsorgsnämnden. Andelen av de boende på särskilt boende som är nöjda med 
aktiviteterna som erbjuds är endast 57% i jämförelse med målet som var 70% .  

Ekonomiska konsekvenser 
Vård och omsorgsnämnden prognostiserar ett nollresultat på helårsbasis. 

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 
Motsvarande uppföljning kommer att ske per den 31 december.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse socialchef Camilla Andersson 2022-09-20 

Delårsrapport jan-aug 2022 för vård och omsorgsnämnden, handlingsid: Von 
2022.561 

Delårsrapport ekonomi Von jan-aug 2022, handlingsid: Von 2022.560 

 

Stöd och omsorg  
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Camilla Andersson 

Socialchef 

 

Beslutet skickas till:  

 

Ekonomichef Elisabeth Wahlström 
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Förvaltningsberättelse 

Styrning och uppföljning av den kommunala 
verksamheten 

Livskvalitet 

Hur arbetar vi för att uppfylla livskvalitetsprogrammets intentioner? 
Verksamheten arbetar aktivt med synpunkter och händelserapportering för att ta tillvara ta 
till vara på goda exempel, förbättringsområden och för att finna nya arbetssätt. 

Kvalitetstårtor där vi uppmärksammar medarbetares goda initiativ och insatser för de vi är 
till för och skrytpunkter på verksamhetsdialoger är två sätt för att främja utvecklingen och 
dela med oss av goda exempel till andra. 

Fysisk aktivitet och ett rehabiliterande synsätt finns i flera av verksamhetens aktiviteter på 
olika sätt. 

Samverkansinsatser internt och externt är av stor betydelse för enskilda individer men även 
för utvecklingen av verksamheter. Det kan vara deltagande i projekt, samverkansavtal, 
nätverk osv. 

Vård och omsorgsnämndens verksamhet genomför en testbädd för att pröva en ny digital 
plattform tillsammans med företaget Camanio AB. Projektet syftar till att bättre kunna 
möta brukarnas behov av tillsyn under hela dygnet. Projektet var planerat till hösten 2021 
men har, i huvudsak på grund av leveransproblem av teknik förskjutits i ett par omgångar 
och kommer inte att avslutas förrän sent 2022 och först därefter utvärderas. 

Verksamheten använder en stor del fordon och inför utbyte görs noggranna övervägningar 
av vilket drivmedel som ska användas. Vid fel användande av fordon kan även den mest 
miljövänliga bil få negativa konsekvenser för miljön om det inte går att fylla på drivmedel 
där den används. Verksamheten har samlat bilfrågorna för att bättre kunna följa 
användande och utbyten. Under fjärde kvartalet 2022 kommer 10 av verksamhetens fordon 
att bytas ut till el. Laddningsstuktur är uppbyggd vid verksamhetens nya lokaler i 
Industribyn och arbete för att bygga laddningsstruktur i Brösarp är planerat till vintern 
2022. 

Då det finns ett överskott av lediga platser inom särskilt boende förekommer att 
verksamheten säljer platser till närliggande kommuner där det i stället finns en brist på 
platser inom särskilt boende. 
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Vad säger brukarna, barnen, eleverna? 
Socialstyrelsen har årligen sedan 2013 (med undantag för 2021) genomfört den nationella 
enkätundersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Det är en 
enkätundersökning som skickas till personer som är 65 år och äldre och som bor i ordinärt 
boende med stöd av hemtjänst eller som bor på särskilt boende för äldre. Svarsfrekvensen i 
Tomelilla kommun är i genomsnitt är 50 %, vilket innebär att cirka hälften av de boende 
eller de med hemtjänst tyvärr inte svarat. Är det färre än sju svarande på en enhet redovisas 
inte något resultat. 

Årets brukarundersökning bland äldre visar bland annat att man är fortsatt nöjd med det 
bemötande man får, både inom hemtjänsten och på särskilda boenden. 

94 procent i stället för 96 procent, en liten minskning från 2020, tycker att man får bra 
bemötande från personalen på boendet och inom hemtjänsten har det ökat från 93 till 97 
procent. Att ge sig tid att se brukaren och att ge brukaren ett gott bemötande kan vara 
avgörande för dennes välbefinnande. 

När det gäller inflytande inom hemtjänsten gällande vilka möjligheter man har till att 
påverka vilka tider man som brukare kan få hjälp, så kan man se en försämring. 47 procent 
2022 i stället för en redan låg siffra på 57 procent 2020. Inom särskilt boende har det i 
stället förbättrats från 60 procent 2020 till 80 procent 2022. 

Tryggheten har ökat i hemtjänsten från 81 procent 2020 till 88 procent 2022. Det är 
positivt att tryggheten ökat med tanke på tiden med en pandemi. En slutsats kan vara att 
man känt sig trygg för att man har bott hemma och inte på särskilt boende då mycket av 
den negativa fokusen har varit på särskilt boende. Verksamheterna har också varit 
följsamma i att följa folkhälsomyndighetens råd i omsorgsarbetet hos den enskilde och det i 
sig har skapat trygghet hos brukarna i hemtjänsten. 

På frågan om de besväras av ensamhet på särskilt boende så svarar 26 procent att de inte 
besväras av ensamhet så 74 procent av de boende besväras av ensamhet. 2020 var det 69 
procent som besvärades av ensamhet. Att det är en ytterligare försämring nu 2022 kan ju 
härledas till pandemin trots att man åtta månader innan enkäten upphävde besöksförbud på 
särskilt boende. Verksamheterna har under pandemin varit behjälpliga med att hålla 
kontakten med anhöriga på olika sätt, både via ”skärmtälten” och via dator, läsplatta och 
mobil. 

I ordinärt boende besväras 55 procent av ensamhet. Det är inga stora skillnader i siffrorna 
från tidigare år. Då frågorna besvarats mitt under en pågående pandemi så skulle man 
kunna tro att flera skulle känna sig ensamma men så är det alltså inte i Tomelilla. Kanske är 
en anledning att anhöriga och vänner har hörsammat att höra av sig oftare till sina äldre. 
Dock är det många av våra brukare som besväras av ensamhet. Ökningen syns i hela landet 
och främst då på särskilt boende. 
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På Grön arenagård vistas personer från daglig verksamhet och socialpsykiatrin. En 
reflektionsmetod har använts "hänt, tänkt, känt och lärt" och 11 svar har inkommit från 
daglig verksamhet och de har svarat att aktiviteten i första hand skänker glädje sedan är 
även upplevelsen att de känner en minskad oro, psykiskt välbefinnande och kamratskap. 
Inom socialpsykiatrin har 26 svar inhämtats och där är den största upplevelsen att 
aktiviteten ökat det psykiska välbefinnandet därefter minskad oro, glädje och kamratskap. 

Vision 

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

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

Genom intervjuer, undersökningar och uppföljning så tas kommuninvånarnas engagemang 
och inspiration tillvara, för att utveckla framtida tjänster och service. 
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Verksamhetsanalyser 

Vård- och omsorgsnämnden 
Ordförande: Marianne Åkerblad (M) 

Verksamhetschef: Camilla Andersson 

Ansvarsområde 
• Myndighetsutövning enligt SoL och LSS 

• Träffpunkter 

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

• Boendestöd för personer med funktionsvariation och psykisk ohälsa 

• Särskilt boende för äldre 

• Korttidsboende och växelvård 

• Anhörigstöd- öppen verksamhet, gruppverksamhet, individuellt stöd 

• Dagverksamhet för personer med demenssjukdom 

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

• LSS kontaktperson och ledsagare 

• Hemsjukvård, rehabilitering, hjälpmedel 

Väsentliga händelser 
• Verksamheten lämnar Välagården och flyttar in i anpassade, uppdaterade och 

flexibla lokaler i industribyn. 

• Utbildningar inom ramen för äldreomsorgslyftet har inneburit en väsentlig 
kompetensförstärkning i verksamheten. 

• Statsbidraget återhämtningsbonusen, 5,7 miljoner, kommer att användas för 
återhämtning och utvecklande av arbetstidsprocesser. 

• Samtliga sjukskötersketjänster är tillsatta inom hälso- och sjukvårdsverksamheten. 
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Verksamhetsuppföljning 
Efter lång förberedelsetid och förseningar kopplat till pandemin lämnar nu verksamheten 
Välagården. I anpassade, uppdaterade och flexibla lokaler samlas nu delar av både hälso- 
och sjukvård, hemtjänst och daglig verksamhet i industribyn. Samtidigt har tomma 
lägenheter inom särskilt boende på såväl Byavången som Norrevång fått ändrad 
användning som verksamhetslokaler. 

Utbildningar inom äldreomsorgslyftet pågår med både undersköterskeutbildningar och 
annan kompetensutveckling. Utbildningsportalen ES-tracer utvecklas löpande med 
användare och innehåll utifrån verksamheternas behov och efterfrågan. 

Kommunens tilldelning från statsbidraget återhämtningsbonusen blev 5,7 miljoner. 
Pengarna får användas till hälsofrämjande insatser och arbete med att utveckla, förbättra 
arbetstids och arbetsmodeller inom vård och omsorg. Arbetet som sker i projektform är 
uppstartat och kommer att pågå under 2022. 

Enhetschefen i Brösarp deltar i utbildningen Level up som är ett projekt finansierat av 
Europeiska unionen, Europeiska socialfonden och riktar sig mot chefer inom offentlig 
sektor, med inriktning hälsa, vård och omsorg. 

Ett nytt verksamhetssystem - Combine har bytt ut tidigare - Magna Cura. Att byta 
verksamhetssystem där beslutsprocess och journalföring och avvikelsehantering sker, som 
alla medarbetare i någon del är inkopplade i är en omfattande förändring som kommer att 
ta tid att sätta sig. Förändringen har inneburit en stort arbete i upphandling, förberedelse 
och sedan systemet togs i bruk i maj har också en rad rutiner och processer behövts 
anpassas och utvecklas. 

Under sommaren kunde verksamheterna på första gången sedan 2019 ta emot 
ferieungdomar vilket möjliggjorde extra guldkant och många aktiviteter och utevistelser. 

Träffpunkten Kryddan är åter i full drift efter pandemin och besöks dagligen av drygt 50 
personer. 

Intern kontroll 
På punkten ”Risk för generella nattbesök på särskilt boende och inte de individuella 
behoven som styr” visade inte på så stora risker så det krävde omedelbara åtgärder. Det 
visade på i denna granskning att tillsynen hos brukarna på natten var varierande både i 
syftet varför de utfördes samt i frekvensen på natten. Bedömningen utifrån detta är att 
tillsynen på natten utförs utifrån den enskildes behov. 

På punkten ”Brister i introduktionen av nya medarbetare leder till kvalitetsbrist” visar 
svaren på enkäten som är utskickad till nyanställda på vissa brister i introduktionen. En del 
av bristerna är kända för verksamheten och arbetet med att förbättra introduktionen är ett 
redan pågående arbete, exempelvis att anpassa introduktionen utifrån den nyanställdas 
förkunskap. Kännedomen om sekretess och Lex Sarah/Lex Maria är god. Varierande svar 
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gällande var man hittar rutiner. En positiv aspekt som framkom var att majoriteten av de 
nyanställda uppleva bemötandet från sina nya kollegor som det mest positiva. 

Granskningspunkten ”Brister i brandskyddsarbetet” visar på brister. De brister 
granskningen har visat är att utbildningsinsatser gällande brandskyddsarbetet har blivit 
lidande på grund av pandemin. 

Måluppföljning 
Nämndsmål Bedömning 
Hållbar utveckling  
Inlägg och information på sociala medier och webben ska öka för att 
informera anhöriga och kommuninnevånare. 

 

Kommentar: 
Målet bedöms bli delvis uppfyllt. Inga filmer är framtagna och med vakanta tjänster under 
hösten kommer inte aktiviteten att kunna färdigställas. Avsikten är att närvara på 
anhörigträffar och föräldramöten under hösten. Nybyappen används i samma 
utsträckning som tidigare. 

Delaktighet och egenmakt  
70% av de boende ska vara nöjda med de aktiviteter som erbjuds på 
boendet. 

 

Kommentar: 
Målet bedöms inte bli uppfyllt. Resultatet visar på snitt på 57 procent är nöjda baserat på 
de svar vi fått in från nationella brukarenkäten. Det gör att vi får revidera bedömningen 
om måluppfyllelse för året. 

Nämndens verksamheter ska öka graden av digitalisering  
Kommentar: 
Målet bedöms bli helt uppfyllt. Pandemin har gett extra fart i arbetet med att digitalisera 
processer och framför allt att använda teknik i arbetet. Digitalt planeringssystem är infört i 
majoriteten av verksamheterna. Med utbyte av verksamhetssystem följer utveckling av 
processer och digitalisering. 

Trygghet och hälsa 

Verksamheten ska öka det förebyggande och hälsofrämjande arbetet  
Kommentar: 
Målet bedöms bli helt uppfyllt. Unga i vården har förberetts och kommer att 
implementeras under hösten. 

Tryggheten i äldreomsorgen ska öka till 80%  
Kommentar: 
Målet bedöms bli helt uppfyllt. Tryggheten i hemtjänsten har ökat till 88 procent enligt 
den nationella brukarundersökningen. 
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Ekonomi 
Nettokostnader (tkr) Utfall 

jan-aug 
2021 

Utfall 
jan-aug 

2022 

Budget 
jan-dec 

2022 

Prognos 
jan-dec 

2022 

Budget-
avvikelse 

Intäkter 71 979 78 158 100 829 110 833 -10 004 

Kostnader -237 237 -249 857 -354 495 -364 499 10 004 

Summa nettokostnader -165 258 -171 699 -253 666 -253 666 0 

 

Nettokostnader i detalj (tkr) Utfall 
jan-aug 

2021 

Utfall 
jan-aug 

2022 

Budget 
jan-dec 

2022 

Prognos 
jan-dec 

2022 

Budget-
avvikelse 

Vård- och omsorgsnämnd -233 -273 -434 -434 0 

Omsorgspeng -105 732 -107 320 -160 776 -163 776 -3 000 

Ledning och myndighet -20 700 -12 387 -32 023 -25 723 6 300 

LSS-verksamhet -10 728 -14 156 -16 402 -18 802 -2 400 

Rehab, sjukvård och tekniska 
hjälpmedel 

-20 541 -23 713 -32 278 -32 778 -500 

Hemtjänst -2 553 -5 537 -5 445 -6 945 -1 500 

Särskilt boende -4771 -8 313 -6 308 -5 208 1 100 

Summa nettokostnader -165 258 -171 699 -253 666 -253 666 0 

Vård och omsorgsnämnden prognostiserar ett 0-resultat vid årets slut. 

Externa placeringar och personlig assistans som finns under Omsorgspengen har negativa 
avvikelser från budget. Totalt -4 miljoner men andra poster väger upp detta så totalt sett en 
negativ avvikelse på 3 miljoner. 

Ledning och Myndighet har ett överskott vilket bland annat beror på stora statsbidrag 
tillhörande olika verksamhetsområde samt en reserv för oförutsedda kostnader. 

De olika verksamhetsområdena inom LSS bedöms inte kunna hålla sin budget i år utan 
räknar med ett sammanlagt underskott på -2 400 tkr. Gruppboendena står för den största 
delen av underskottet i prognosen för verksamhetsområdet. Det är personalkostnader som 
i stort beror på överkostnader relaterat till kommunens satsning på ”heltid som norm”. 
Åtgärdsplan för att se över detta och hantera icke uppbokade resurspass på ett effektivare 
sätt är igång. Daglig verksamhet har ett överskott i prognosen. 

Även inom äldreomsorgen har ”heltid som norm” stor påverkan. Framför allt är det svårt 
att använda den överkapacitet som skapats där den efterfrågas i verksamheten. Det ger en 
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ökad kostnad trots att verksamhetens behov av bemanning inte är täckt. Särskilt boende 
har en positiv avvikelse men kommunens boenden har ett underskott på 
personalkostnaderna. Den positiva avvikelsen beror på lägre volym hos våra privata 
utförare vilket sänker ersättningsnivåerna till dem. Även kommunens boenden har lägre 
volym än budget. 

Hemtjänsten prognostiserar ett underskott på -1 500tkr och det är personalkostnaderna 
som är högre än budget. I hemtjänsten är volymen beviljade hemtjänsttimmar något högre 
än budgeterat. 

Rehab, sjukvård och tekniska hjälpmedel räknar med ett minus på 500 tkr. Det är främst 
kostnaden för inhyrd personal som ger ett underskott. Verksamheten har rekryterat 
sjuksköterskor till hösten så kostnaderna skall förhoppningsvis stabilisera sig framåt. 

Investeringar (tkr) Utfall 
jan-
aug 
2021 

Utfall 
jan-
aug 

2022 

Budget 
jan-dec 

2022 

Prognos 
jan-dec 

2022 

Budget-
avvikelse 

Verksamhetssystem 0 1 111 1 500 1 500 0 

Inventarier 0 992 1 185 1 185 0 

Summa investeringar 0 2 103 2 685 2 685 0 

Framtid 
Pandemin har inneburit att verksamheten i hög grad fått ägna sig åt daglig drift. Det 
innebär att det finns ett uppsamlat behov av utveckling i olika delar. Samtidigt har de 
föregående åren gett en skjuts i arbetet med digitala lösningar som behövts i både större 
utsträckning och nya situationer. Verksamhetens utbildningsbank med digital fortbildning 
har byggts upp och ett stort antal utbildningar också genomförts. 

Utbildningar som kräver fysisk närvaro har däremot enbart i väldigt blygsam utsträckning 
kunnat genomföras så här finns ett större behov framåt. 

Tomelilla har en demografi som innebär att behoven ökar framför allt inom LSS. Behovet 
av bostäder öka inom LSS och inom ett par års sikt behöver ytterligare bostäder för LSS 
tillskapas. 
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Intäkter

Budgeten för intäkter under perioden 67 200 tkr. Differensen är de 
statsbidrag vi har fått under perioden.

0 50000 100000

Försäljning i verksamheten

Omvårdnadsavgift

Måltider och andra avgifter

Bostadshyror

Driftsbidrag

Momsersättning

Försäljning av verksamhet

Totalt

185

1814

7987

7719

9286

4875

46292

78158

Intäkter

Budget

Utfall
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Kostnader

Högre kostnader än budget som i stort motsvarar de intäkter vi fått in 
som statsbidrag. Störst underskott är det på personalkostnaderna 
men även underskott på externa placeringar och personlig assistans. 

0 100000 200000 300000

Bidrag

Måltider

Övriga kostnader

Lokalkostnader

Personalkostnader

Köp av verksamhet(inkl pers ass)

Totalt

23

4796

20178

15117

94868

114875

249857

Kostnader

Budget

Utfall
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2022-09-23 4

Helårsprognos per verksamhet

Omsorgspeng -3 000 tkr Placeringar och personlig assistans

Ledning/myndighet   6 300 tkr Statsbidrag plus ej nyttjad buffert

LSS och soc.psyk -2 400 tkr personalkostnader

HSL -500 tkr Kostnader hyrsjuksköterskor

Hemtjänst -1 500 tkr personalkostnader

Säbo 1 100 tkr Volymer
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172 Mkr i nettokostnader tom aug, fördelning i %
per verksamhetsområde

Ledning/adm, 13%

LSS, 31%

Säbo, 31%

Hemtjänst, 13%

HSL, 12%

Ledning/adm, 7%

LSS, 34%

Säbo, 32%

Hemtjänst, 13%

HSL, 14%

Ledning/adm LSS Säbo Hemtjänst HSL
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2022-09-23 6

Volymer äldreomsorg – hemtjänst
jan-aug 2 807 timmar fler timmar än budgeterat 
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• Periodens utfall är totalt 1 455 
dygn färre än beräknat. 

• Jan – aug 2021 i snitt 185 dygn 
per månad i kortidsboende. I år 
är motsvarande siffra 155 dygn.

2022-09-23 7

Volymer äldreomsorg – särskilt boende

0 5000 10000 15000

Norrevång

Brinkehem

Valkyrian

Byavången

Budgeterade dygn

Antal belagda dygn 
tom aug
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Sjukfrånvaro
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 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
15 september 2022 

 

Justerandes sign    

 

Vonau § 38 Dnr VON 2022/41 

Granskning av effekter av avtalet om 
ansvarsfördelning och utveckling 
avseende hälso- och sjukvården i 
Tomelilla kommun 

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts 
förslag till vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar yttra sig till revisorerna enligt förvaltningens 
förslag i ärendebeskrivningen. 

Ärendebeskrivning 
Revisorerna beslutade den 16 november 2021 att inom ramen för 
revisionssamverkan i Skåne delta i granskningen som upphandlats av Region Skånes 
revisionskontor och utförts av KomRedo AB. Granskningen har genomförts under 
februari till april 2022. Granskningens syfte har varit att bedöma om Tomelilla 
kommun uppnår de mål och syften som anges i avtalet.  

Slutsatser, bedömningar och rekommendationer efter genomförd granskning framgår 
i granskningsrapport från KomRedo AB samt i missivskrivelse från revisorernas 
ordförande. 

Revisorerna behandlade granskningsrapporten vid sitt sammanträde den 21 juni 2022 
och beslutade att översända rapporten till vård- och omsorgsnämnden för yttrande 
samt till kommunfullmäktige för kännedom. Yttrandet ska vara revisorerna tillhanda 
senast den 1 oktober 2022. Av yttrandet ska framgå vilka åtgärder nämnden avser att 
vidta med anledning av de bedömningar och rekommendationer som redovisas i 
rapporten. Det ska även framgå när åtgärderna ska vara genomförda. 

 

Utdrag från rapporten 
Den sammanfattande bedömningen är att avtalet sammantaget inte efterlevs fullt ut 
och att parterna inte uppnår flera av de mål och syften som anges i avtalet.  

KomRedo bedömer att efterlevnaden inte är tillfredsställande inom flera 
avtalsområden. Detta gäller främst fyra avtalsområden - Rehabilitering, Habilitering, 
Personer med psykisk funktionsnedsättning samt Egenvård. En viktig  
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 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
15 september 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 38 forts. 

förklaringsfaktor till att alla delar i avtalet ännu inte genomförts är de senaste två 
årens pandemi och dess konsekvenser på arbetsbelastning och på personalsituationen 
hos båda parterna.  

Ansvarsfördelningen mellan Tomelillas kommun och Region Skåne bedöms inte vara 
ändamålsenlig till följd av brister i efterlevnaden av avtalet. Trots brister i 
efterlevnaden av avtal och överenskommelser kopplade till avtalet indikerar 
granskningen att samverkan är god mellan parterna, men för att samverkan ska vara 
ändamålsenlig krävs enligt vår bedömning att de större bristerna åtgärdas. 
Kommunen har vidtagit flera åtgärder för att uppnå de mål och syften som anges i 
huvudavtalet. Granskningen visar dock att brister finns i avtalet och att ytterligare 
åtgärder behöver vidtas för att komma till rätta med dessa brister. Granskningen 
indikerar också att en stor del av ansvaret för detta ligger på regionen.  

KomRedos bedömning är att vård- och omsorgsnämnden i Tomelilla kommun inte 
har gjort en ändamålsenlig uppföljning av avtalet. Enligt avtalet ska en gemensam 
löpande uppföljning av måluppfyllelsen av såväl följsamhet till 
grundöverenskommelsen som framsteg, resultat och konsekvenser i 
utvecklingsprocessen göras enligt en gemensam uppföljningsplan.  

I avtalet om läkarmedverkan anges att brister och klagomål med anledning av detta 
avtal skall följas upp lokalt. Parterna åtar sig att på varje boende och på det 
geografiska område som det lokala avtalet omfattar, en gång per år göra en 
gemensam rapport över hur de upplever att samverkan fungerar. Parterna ska ha en 
gemensam tidplan och mall för denna rapport, som i färdigställt skick lämnas till den 
regionövergripande nivån för en samlad uppföljning. Vi kan samtidigt konstatera, 
genom bland annat minnesanteckningar från lokala och delregionala möten, att 
avtalet och dess olika delar noga följts på det lokala planet och i regionala 
samverkansorgan där aktuella problemområden har tagits upp för diskussion och 
förändringar har föreslagits. 

Rekommendationer  
Mot bakgrund av vad som framkommit i intervjuer, skriftliga svar och 
dokumentation, såsom nämndsprotokoll, minnesanteckningar och underlag från 
centrala, delregionala och lokala samverkansmöten, gjorda uppföljningar, 
patientsäkerhetsberättelser med mera, är KomRedos rekommendation följande:  

 

- att vård- och omsorgsnämnden som ansvarig nämnd, lyfter problematiken 
kring olika områden i avtalet som redovisas i granskningen, till lokala, 
delregionala och centrala samverkansorgan i syfte att åstadkomma att 
åtgärder vidtas för att förbättra avtalets efterlevnad.  
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 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
15 september 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 38 forts. 

 

Vid behov bör frågorna lyftas vidare till den centrala samverkansgruppen. Avgörande 
är att åtgärder vidtas för att förbättra avtalets efterlevnad. 

Förvaltningen, genom socialchef Camilla Andersson, lämnar följande förslag 
till yttrande: 
Samverkan på lokal nivå har fungerat väl under avtalsperioden. Även i den 
delregionala samverkan har vård- och omsorgsnämnden haft god representation och 
deltagit i utvecklingsarbetet. Tomelilla kommun lyfts ofta på den delregionala nivån 
som ett gott exempel på god samverkan mellan primärvård och kommun. 
Kontinuerliga samverkansmöten har genomförts under 2016–2022. Dock har de inte 
formaliserats i alla delar. I den lokala samverkan ingår chefsläkare och/eller 
verksamhetschef i primärvården samt medicinskt ansvarig sjuksköterska och 
verksamhetschef i kommunen. Detta enligt hälso- och sjukvårdslagen. 

Vård- och omsorgsnämnden har påbörjat revideringen av rutinen 
Samverkansuppdrag för medicinsk samverkan i kommunal hemsjukvård. Ett avsnitt 
är uppföljning av lokal samverkan. Där tydliggörs ansvaret och instruktioner för en 
gemensam uppföljningsplan med prioriterade uppföljningsområden på lokal 
samverkansnivå samt en årlig uppföljning kring läkarmedverkan inom respektive 
enhet.  

Med ovan rutin säkerställer vård- och omsorgsnämnden att gemensamma 
utvecklingsinsatser genomförs och följs upp lokalt, samt att brister i efterlevnad lyfts 
upp till central samverkansgrupp via regional samverkan.  

Ekonomiska konsekvenser 
Att besluta om ett yttrande till revisorerna får inga ekonomiska konsekvenser. 

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

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 
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 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
15 september 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 38 forts. 

Uppföljning 
Revisorerna brukar följa upp genomförda granskningar efter två år. Det kan då åter 
bli aktuellt att lyfta granskningen i nämnden. Någon särskild uppföljning i nämnden 
med anledningen av granskningens resultat planeras inte i nuläget. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, socialchef Camilla Andersson, handlingsid: Von 2022.527. 

Rev § 37/2022 Granskning av effekterna av det nya hälso- och sjukvårdsavtalet, 
handlingsid: Von 2022.395. 

Missiv_Granskning av hälso- och sjukvårdsavtalet_signerat, handlingsid: Von 
2022.396. 

Granskning av effekter av avtalet om ansvarsfördelning och utveckling avseende 
hälso- och sjukvården i Tomelilla kommun, handlingsid: Von 2022.397. 

Tidigare behandling 
Revisorerna beslutade den 21 juni 2022 (Rev § 37/2022) att översända 
granskningsrapporten samt missivskrivelse till vård- och omsorgsnämnden för 
yttrande senast 2022-10-01 till kommunfullmäktige för kännedom. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

 

Revisorerna 
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 Revisorerna 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
21 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

Rev § 37 Dnr REV 2022/7 

Granskning av effekterna av det nya 
hälso- och sjukvårdsavtalet 

Revisorernas beslut 
Revisorerna beslutar följande 

- Att godkänna revisionsrapport ”Granskning av effekter av avtalet om 
ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Tomelilla 
kommun ”. 

- Att översända granskningsrapporten samt missivskrivelse till vård och 
omsorgsnämnden för yttrande senast 2022-10-01 till kommunfullmäktige för 
kännedom. 

Ärendebeskrivning 
Revisorerna beslutade den 16 november 2021 att inom ramen för 
revisionssamverkan i Skåne delta i granskningen som upphandlats av Region 
Skånes revisionskontor och utförts av KomRedo AB. Granskningen har 
genomförts under februari till april 2022. Granskningens syfte har varit att 
bedöma om Tomelilla kommun uppnår de mål och syften som anges i avtalet. 
Ansvarig nämnd är vård- och omsorgsnämnden. 
 
KomRedo bedömer att avtalet sammantaget inte efterlevs fullt ut och att 
Tomelilla kommun inte fullgjort sitt ansvar enligt avtalet. 
 
En viktig förklaringsfaktor till att alla delar i avtalet ännu inte genomförts är de 
senaste två årens pandemi och dess konsekvenser på arbetsbelastning och på 
personalsituationen hos båda parterna. Pandemin tycks däremot generellt ha 
påverkat samverkan på ett positivt sätt. Till följd av pandemin har avtalets 
utvecklingsprojekt fått stå tillbaka 
 
KomRedo bedömer, utifrån brister i avtalsefterlevnad och gjord 
brukarundersökning, att effekterna för brukarna inte är helt ändamålsenliga 
och att individanpassningen och ett mer personcentrerat arbetssätt behöver 
utvecklas i både kommunen och regionen. 
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 Revisorerna 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
21 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 37 forts 
 
KomRedo bedömer utifrån vad som framkommit i intervjuer, skriftliga svar 
och dokumentation att efterlevnaden inte är tillfredsställande inom flera 
avtalsområden. Detta gäller främst fyra avtalsområden men i viss mån även 
fyra ytterligare avtalsområden. 
  
Ansvarsfördelningen mellan Tomelillas kommun och Region Skåne bedöms 
inte vara ändamålsenlig till följd av brister i efterlevnaden av avtalet. Trots 
brister i efterlevnaden av avtal och överenskommelser kopplade till avtalet 
visar granskningen att samverkan är god mellan parterna men för att 
samverkan ska vara ändamålsenlig krävs enligt konsultens bedömning att de 
större bristerna åtgärdas. 
 
Kommunen har vidtagit flera åtgärder för att uppnå de mål och syften som 
anges i huvudavtalet. Granskningen visar dock att brister finns i avtalet och att 
ytterligare åtgärder behöver vidtas för att komma till rätta med dessa brister. 
Granskningen visar också att en stor del av ansvaret för detta ligger på 
regionen. 
  
KomRedo’s bedömning är att vård- och omsorgsnämnden i Tomelilla 
kommun inte har gjort en ändamålsenlig uppföljning av avtalet. Enligt avtalet 
ska en gemensam löpande uppföljning av måluppfyllelsen av såväl följsamhet 
till grundöverenskommelsen som framsteg, resultat och konsekvenser i 
utvecklingsprocessen göras enligt en gemensam uppföljningsplan. I avtalet om 
läkarmedverkan anges att brister och klagomål med anledning av detta avtal 
skall följas upp lokalt. Parterna åtar sig att på varje boende och på det 
geografiska område som det lokala avtalet omfattar, en gång per år göra en 
gemensam rapport över hur de upplever att samverkan fungerar. Parterna ska 
ha en gemensam tidplan och mall för denna rapport, som i färdigställt skick 
lämnas till den regionövergripande nivån för en samlad uppföljning. Inget av 
detta uppfattar vi ha genomförts. Det gäller såväl kommun som region. 
  
KomRedo kan samtidigt konstatera genom bland annat minnesanteckningar 
från lokala och delregionala möten att avtalet och dess olika delar noga följts 
på det lokala planet och i regionala samverkansorgan där aktuella 
problemområden har tagits upp för diskussion och förändringar har 
föreslagits. 
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 Revisorerna 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
21 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 37 forts 
 
KomRedo´s Rekommendationer 
Mot bakgrund av vad som framkommit i intervjuer, skriftliga svar och 
dokumentation såsom nämndprotokoll, minnesanteckningar och underlag från 
centrala, delregionala och lokala samverkansmöten, gjorda uppföljningar, 
patientsäkerhetsberättelser mm är KomRedo’s rekommendation följande: 
att Vård- och omsorgsnämnden som ansvarig nämnd lyfter 

problematiken kring olika områden i avtalet som redovisas i 
granskningen, till lokala, delregionala och centrala 
samverkansorgan i syfte att åstadkomma att åtgärder vidtas för att 
förbättra avtalets efterlevnad. 

 
att förutsättningar skapas för att åtgärder vidtas för att förbättra 

avtalets efterlevnad. Därutöver behöver en systematisk 
uppföljning av avtalet införas. 

Föredragning 
Roger Burström från KomRedo AB medverkar digitalt på dagens sammanträde för 
att föredra granskningen och för att svara på frågor. 

Förslag till beslut 
Revisorerna beslutar följande 

- Att godkänna revisionsrapport ”Granskning av effekter av avtalet om 
ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Tomelilla 
kommun ”. 

- Att översända granskningsrapporten samt missivskrivelse till vård och 
omsorgsnämnden för yttrande senast 2022-09-01 till kommunfullmäktige för 
kännedom. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2022-06-01, handlingsid: Rev 
2022.177 

Granskning av HS-avtalet Tomelilla kommun_slutlig, handlingsid: Rev 2022.176 

Missiv_Granskning av hälso- och sjukvårdsavtalet_signerat, handlingsid: Rev 
2022.181 
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 Revisorerna 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
21 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 37 forts 

Tidigare behandling 
Revisorerna 2021-09-21 (Rev § 46/2021) Granskning av effekterna av det nya 
hälso- och sjukvårdsavtalet 
Revisorerna beslutar att föreslå styrgruppen för revisionssamverkan i Skåne att punkt 
5 (Region Skånes åtagande och hälso- och sjukvårdsansvar) och 6 (Läkarmedverkan i 
kommunal hälso- och sjukvård) på sidan 13 i avtalet särskilt granskas vid en eventuell 
gemensam granskning. 

Revisorerna 2021-11-16 (Rev § 60/2021) Granskning av effekterna av det nya 
hälso- och sjukvårdsavtalet 
Revisorerna beslutar att delta i granskningen enligt inbjudan från Region Skånes 
revisionskontor och få den genomförd för 20 tkr av den konsult som Region Skåne 
upphandlar. 

Revisorerna 2022-04-19 (Rev § 22/2022) Granskning av effekterna av det nya 
hälso- och sjukvårdsavtalet 
Information gällande granskningen. Revisorerna beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ulla-Christina Lindberg (S) yrkar på följande: 

Senaste datum för yttrande från vård och omsorgsnämnden ändras från den 1 
september 2022 till den 1 oktober 2022. 

En rapport med sammanställt resultat för samtliga kommuner  ska komma senare 
under året. Även den rapporten ska skickas till vård och omsorgsnämnden för 
kännedom samt behandlas som informationsärende av revisorerna. 

Beslutsgång 
Efter ställd proposition finner ordförande att revisorerna beslutar enligt Ulla-
Christina Lindbergs yrkande. 

_________ 

Beslutet skickas till:  

Vård och omsorgsnämnden 

Kommunfullmäktige för kännedom 
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Kommunrevision Missiv

Till: Vård och omsorgsnämnden
För kännedom: Kommunfullmäktige

Granskning av effekter av avtalet om ansvarsfördelning och 
utveckling avseende hälso- och sjukvården i Tomelilla kommun

Revisorerna beslutade den 16 november 2021 att inom ramen för revisionssamverkan i Skåne 
delta i granskningen som upphandlats av Region Skånes revisionskontor och utförts av 
KomRedo AB. Granskningen har genomförts under februari till april 2022. Granskningens 
syfte har varit att bedöma om Tomelilla kommun uppnår de mål och syften som anges i 
avtalet. Ansvarig nämnd är vård- och omsorgsnämnden.

KomRedo bedömer att avtalet sammantaget inte efterlevs fullt ut och att Tomelilla kommun 
inte fullgjort sitt ansvar enligt avtalet.

En viktig förklaringsfaktor till att alla delar i avtalet ännu inte genomförts är de senaste två 
årens pandemi och dess konsekvenser på arbetsbelastning och på personalsituationen hos 
båda parterna. Pandemin tycks däremot generellt ha påverkat samverkan på ett positivt sätt. 
Till följd av pandemin har avtalets utvecklingsprojekt fått stå tillbaka
.
KomRedo bedömer, utifrån brister i avtalsefterlevnad och gjord brukarundersökning, att 
effekterna för brukarna inte är helt ändamålsenliga och att individanpassningen och ett mer 
personcentrerat arbetssätt behöver utvecklas i både kommunen och regionen.

KomRedo bedömer utifrån vad som framkommit i intervjuer, skriftliga svar och 
dokumentation att efterlevnaden inte är tillfredsställande inom flera avtalsområden. Detta 
gäller främst fyra avtalsområden men i viss mån även fyra ytterligare avtalsområden.
 
Ansvarsfördelningen mellan Tomelillas kommun och Region Skåne bedöms inte vara 
ändamålsenlig till följd av brister i efterlevnaden av avtalet. Trots brister i efterlevnaden av 
avtal och överenskommelser kopplade till avtalet visar granskningen att samverkan är god 
mellan parterna men för att samverkan ska vara ändamålsenlig krävs enligt konsultens 
bedömning att de större bristerna åtgärdas.

Kommunen har vidtagit flera åtgärder för att uppnå de mål och syften som anges i 
huvudavtalet. Granskningen visar dock att brister finns i avtalet och att ytterligare åtgärder 
behöver vidtas för att komma till rätta med dessa brister. Granskningen visar också att en stor 
del av ansvaret för detta ligger på regionen.
 
KomRedo’s bedömning är att vård- och omsorgsnämnden i Tomelilla kommun inte har gjort 
en ändamålsenlig uppföljning av avtalet. Enligt avtalet ska en gemensam löpande uppföljning 
av måluppfyllelsen av såväl följsamhet till grundöverenskommelsen som framsteg, resultat och 
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Kommunrevision Missiv

konsekvenser i utvecklingsprocessen göras enligt en gemensam uppföljningsplan. I avtalet om 
läkarmedverkan anges att brister och klagomål med anledning av detta avtal skall följas upp 
lokalt. Parterna åtar sig att på varje boende och på det geografiska område som det lokala 
avtalet omfattar, en gång per år göra en gemensam rapport över hur de upplever att 
samverkan fungerar. Parterna ska ha en gemensam tidplan och mall för denna rapport, som i 
färdigställt skick lämnas till den regionövergripande nivån för en samlad uppföljning. Inget av 
detta uppfattar vi ha genomförts. Det gäller såväl kommun som region.
 
KomRedo kan samtidigt konstatera genom bland annat minnesanteckningar från lokala och 
delregionala möten att avtalet och dess olika delar noga följts på det lokala planet och i 
regionala samverkansorgan där aktuella problemområden har tagits upp för diskussion och 
förändringar har föreslagits.

KomRedo´s rekommendationer
Mot bakgrund av vad som framkommit i intervjuer, skriftliga svar och dokumentation såsom 
nämndprotokoll, minnesanteckningar och underlag från centrala, delregionala och lokala 
samverkansmöten, gjorda uppföljningar, patientsäkerhetsberättelser mm är KomRedo’s 
rekommendation följande:
att Vård- och omsorgsnämnden som ansvarig nämnd lyfter problematiken kring 

olika områden i avtalet som redovisas i granskningen, till lokala, delregionala och 
centrala samverkansorgan i syfte att åstadkomma att åtgärder vidtas för att 
förbättra avtalets efterlevnad.

att förutsättningar skapas för att åtgärder vidtas för att förbättra avtalets efterlevnad. 
Därutöver behöver en systematisk uppföljning av avtalet införas.

Revisorerna behandlade bifogad granskningsrapport vid sitt sammanträde 2022-06-21 och
beslutade att översända rapporten till vård och omsorgsnämnden för yttrande samt till
kommunfullmäktige för kännedom. Yttrandet ska vara revisorerna tillhanda
senast den 1 oktober 2022. Av yttrandet ska framgå vilka åtgärder nämnden avser att vidta 
med anledning av de bedömningar och rekommendationer som redovisas i rapporten. Det ska
även framgå när åtgärderna ska vara genomförda. Yttrandet skickas till revisorernas 
sekreterare Olof Hammar, olof.hammar@tomelilla.se.

2022-06-21

Ulla-Christina Lindberg
Ordförande revisorerna
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1. Sammanfattande bedömning 

KomRedo AB har på uppdrag av kommunernas och regionens revisorer genomfört en granskning av Effekter 
av avtalet om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne (Avtalet). Den 
aktuella granskningen syftar till att bedöma om Tomelilla kommun uppnår de mål och syften som anges i 
Avtalet. Ansvarig nämnd är Vård- och omsorgsnämnden. 

Vår sammanfattande bedömning är att Avtalet sammantaget inte efterlevs fullt ut och att parterna inte 
uppnår flera av de mål och syften som anges i Avtalet. Det finns en hög ambition i kommunen att leva upp 
till avtalets målsättningar, men inom flera delar av Avtalet med dess bilagor bedöms samverkan inte 
fungera helt tillfredsställande i nuläget. Kommunen bedöms i stor utsträckning ha klarat sina delar av 
avtalet. 

KomRedo bedömer utifrån vad som framkommit i intervjuer, skriftliga svar och dokumentation att 
efterlevnaden inte är tillfredsställande inom flera avtalsområden. Detta gäller främst fyra avtalsområden - 
Rehabilitering, Habilitering, Personer med psykisk funktionsnedsättning samt Egenvård men i viss mån även 
avtalsområdena - Läkarmedverkan, Gemensam vårdplanering, Palliativ vård samt Kostnadsansvar för 
förbruknings- och sjukvårdsartiklar.En viktig förklaringsfaktor till att alla delar i Avtalet ännu inte 
genomförts är de senaste två årens pandemi och dess konsekvenser på arbetsbelastning och på 
personalsituationen hos båda parterna. Pandemin tycks däremot generellt ha påverkat samverkan på ett 
positivt sätt. Till följd av pandemin har Avtalets utvecklingsprojekt fått stå tillbaka.  

Ansvarsfördelningen mellan Tomelillas kommun och Region Skåne bedöms inte vara ändamålsenlig till följd 
av brister i efterlevnaden av Avtalet. Trots brister i efterlevnaden av avtal och överenskommelser kopplade 
till Avtalet indikerar granskningen att samverkan är god mellan parterna men för att samverkan ska vara 
ändamålsenlig krävs enligt vår bedömning att de större bristerna åtgärdas. 

Kommunen har vidtagit flera åtgärder för att uppnå de mål och syften som anges i huvudavtalet. 
Granskningen visar dock att brister finns i avtalet och att ytterligare åtgärder behöver vidtas för att komma 
till rätta med dessa brister. Granskningen indikerar också att en stor del av ansvaret för detta ligger på 
regionen.  

Brister i avtalsefterlevnad tillsammans med gjord brukarundersökning indikerar också att 
individanpassningen behöver utvecklas i kommun och region för att effekterna för brukarna ska vara 
ändamålsenliga. 

KomRedos bedömning är att Vård- och omsorgsnämnden i Tomelilla kommun inte har gjort en 

ändamålsenlig uppföljning av Avtalet. Enligt Avtalet punkt 6.1 ska en gemensam löpande uppföljning av 

måluppfyllelsen av såväl följsamhet till grundöverenskommelsen som framsteg, resultat och konsekvenser i 

utvecklingsprocessen göras enligt en gemensam uppföljningsplan. I avtalet om läkarmedverkan punkt 12.2 

anges att brister och klagomål med anledning av detta avtal skall följas upp lokalt. Parterna åtar sig att på 

varje boende och på det geografiska område som det lokala avtalet omfattar, en gång per år göra en 

gemensam rapport över hur de upplever att samverkan fungerar. Parterna ska ha en gemensam tidplan och 

mall för denna rapport, som i färdigställt skick lämnas till den regionövergripande nivån för en samlad 

uppföljning. Inget av detta uppfattar vi ha genomförts. Det gäller såväl kommun som region.  

Vi kan samtidigt konstatera genom bl a minnesanteckningar från lokala och delregionala möten att Avtalet 

och dess olika delar noga följts på det lokala planet och i regionala samverkansorgan där aktuella 

problemområden har tagits upp för diskussion och förändringar har föreslagits. 
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Rekommendationer 

Mot bakgrund av vad som framkommit i intervjuer, skriftliga svar och dokumentation såsom 
nämndprotokoll, minnesanteckningar och underlag från centrala, delregionala och lokala 
samverkansmöten, gjorda uppföljningar, patientsäkerhetsberättelser mm är KomRedos rekommendation 
följande: 

att Vård- och omsorgsnämnden som ansvarig nämnd lyfter problematiken kring olika områden i 
avtalet som redovisas i granskningen, till lokala, delregionala och centrala samverkansorgan i 
syfte att åstadkomma att åtgärder vidtas för att förbättra Avtalets efterlevnad. 

att Vid behov bör frågorna lyftas vidare till den centrala samverkansgruppen. Avgörande är att 
åtgärder vidtas för att förbättra Avtalets efterlevnad. 
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2. Uppdrag 

KomRedo AB har fått i uppdrag av Regionens och kommunernas revisorer att genomföra en granskning av 
Effekter av avtalet om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne (Avtalet). 
Det övergripande syftet med granskningen är att bedöma om Region Skåne och Skånes kommuner uppnår 
de mål och syften som anges i Avtalet.  

Granskningen görs i två delar och avser följande frågeställningar: 

Del 1 - Region Skåne 

 Efterlevs gällande Avtal? Har Region Skåne fullgjort sitt ansvar enligt Avtalet? 

 Är ansvarsfördelningen och kostnadsfördelningen mellan Region Skåne och respektive kommun 
med anledning av Avtalet ändamålsenlig? 

 Bidrar Region Skåne och respektive kommun till en ändamålsenlig samverkan? Vilka beslut och 
åtgärder har vidtagits för att uppnå de mål och syften som anges i Avtalet? 

 Är effekterna som kan påvisas för brukarna och för verksamheten ändamålsenliga? Görs en 
ändamålsenlig uppföljning? 

Del 2- Skånes kommuner 

 Efterlevs gällande Avtal? Har kommunen fullgjort sitt ansvar enligt Avtalet? 

 Är ansvarsfördelningen och kostnadsfördelningen mellan Region Skåne och kommunen med 
anledning av Avtalet ändamålsenlig? 

 Bidrar Region Skåne och kommunen till en ändamålsenlig samverkan? Vilka beslut och åtgärder har 
vidtagits för att uppnå de mål och syften som anges i Avtalet? 

 Är effekterna som kan påvisas för brukarna och för verksamheten ändamålsenliga? Görs en 
ändamålsenlig uppföljning? 

Del 2 omfattar 16 av Skånes kommuner (Burlövs kommun, Helsingborgs stad, Klippans kommun, 

Kristianstads kommun, Kävlinge kommun, Landskrona kommun, Malmö Stad, Sjöbo kommun, Skurups 
kommun, Staffanstorps kommun, Svalövs kommun, Svedala kommun, Tomelilla kommun, Trelleborgs 

kommun, Ystads kommun, Ängelholms kommun). 

Denna granskning avser Tomelilla kommun. Separata granskningar görs avseende Region Skåne och 
ytterligare 15 kommuner. En sammanvägd bild av om Region Skåne och Skånes kommuner uppnår de mål 
och syften som anges i Avtalet redovisas i en sammanfattande rapport. 

 

2.1. Bakgrund och syfte 

De skånska kommunerna och Region Skåne fastställde i april 2016 en överenskommelse om 
ansvarsfördelning och utveckling av hälso- och sjukvården i Skåne. Samtliga skånska kommuner har 
undertecknat Avtalet. Avtalet gäller tillsvidare. Avtalet omfattar bl a följande områden: 

 Läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård 

 Gemensam vårdplanering 

 Rehabilitering 

 Habilitering 
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 Åtagande kring personer med psykisk funktionsnedsättning 

 Egenvård 

 Hjälpmedel 

 Palliativ vård 

 Munhälsa 

 Kostnadsansvar för förbruknings- och sjukvårdsartiklar 
 

Avtalet innehåller också följande fyra utvecklingsområden: 

 Utveckling av teambaserad vårdform för de mest sjuka 

 Utveckling av insatser för tidvis sviktande 

 Utveckling av arbetssätt och stöd för personer i riskgrupper 

 Utreda förutsättningar för att samorganisera rehabilitering och hjälpmedelsförsörjning 

 

Denna granskning syftar till att bedöma om Tomelillas kommun uppnår de mål och syften som anges i 
Avtalet. Synpunkter från region Skåne redovisas i en separat granskning (del 1 ovan). 

2.2. Revisionsfrågor 

I granskningen ska bland annat följande frågeställningar besvaras: 

 Efterlevs gällande Avtal?  

 Har kommunen fullgjort sitt ansvar enligt Avtalet? 

 Är ansvarsfördelningen och kostnadsfördelningen mellan Region Skåne och kommunen med 
anledning av Avtalet ändamålsenlig? 

 Bidrar Region Skåne och kommunen till en ändamålsenlig samverkan?  

 Vilka beslut och åtgärder har vidtagits för att uppnå de mål och syften som anges i Avtalet? 

 Är effekterna som kan påvisas för brukarna och för verksamheten ändamålsenliga?  

 Görs en ändamålsenlig uppföljning? 

2.3. Revisionskriterier 

Analysen utgår i första hand från Avtalet med dess bilagor. 

2.4. Ansvarig nämnd 

Ansvarig nämnd är Vård- och omsorgsnämnden. 

2.5. Avgränsning 

Avseende genomförd enkät till patientorganisationer vill vi framhålla att resultatet inte avser en specifik 
kommun utan ger en allmän bild som grundas på erfarenheter som erhållits från patienter och brukare i 
länet som vänt sig till en patientorganisation för råd och stöd. 
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3. Metod 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier, intervjufrågor (som skickats ut i förväg) med 
skriftliga svar och bedömningar samt intervjuer med representanter för Stöd och omsorg. I besvarandet av 
intervjufrågor har socialchef, medicinskt ansvarig sjuksköterska, enhetschef HSL och enhetschef LSS deltagit 
efter kontakter med myndighetschef SoL och LSS.  

Granskningen har genomförts under februari till april 2022 av Roger Burström, certifierad kommunal 
revisor, Camilla Karlsson, certifierad kommunal revisor och uppdragsansvarig samt Bo Anderson, senior 
revisor och kvalitetssäkrare. 

Kontaktperson vid Region Skånes revisorer har varit Louise Rehn Winsborg, ordförande i revisorskollegiet 
och Eskil Engström, förtroendevald revisor. Representanter för revisorerna i medverkande kommuner har 
varit Sven Gunnar Linné, Kristianstads kommun, Gert Ask, Sjöbo kommun, Bengt Sävström, Ängelholms 
kommun och Lena Näslund, Trelleborgs kommun. Projektledare har varit Helena Olsson, certifierade 
kommunal revisor vid Region Skånes revisionskontor. 
 
Rapporten har faktagranskats av kommunens tjänstemän. 
 

3.1. Enkät till patientorganisationer 

I avtalet betonas tillgången till en sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård och tandvård och i 
uppdraget anges att granskningen ska ha ett brukarperspektiv. Av detta skäl valde vi att som komplement 
till övrig informationsinhämtning genomföra en enkät till ett urval av patientorganisationer i Skåne, som i 
sin inriktning berör flera av de patientgrupper som avtalet avser. Enkätens frågor har ingen direkt koppling 
till en specifik kommun utan utgår från organisationernas upplevelse kring hur Avtalet påverkat deras 
patient- och brukargrupper. Enkäten, som var webbaserad, innehöll ett 20 tal frågor och varje fråga hade 
fyra svarsalternativ. Se bilaga1. 
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4. Resultat av granskningen 

Nedan redovisas iakttagelser och bedömningar av revisionsfrågorna utifrån de intervjuer som gjorts samt 
genomgång av dokumentation såsom nämndsprotokoll, minnesanteckningar och underlag från centrala, 
delregionala och lokala samverkansmöten, gjorda uppföljningar, patientsäkerhetsberättelse mm. Generellt 
saknas i kommunen egna dokumenterade uppföljningar och bedömningar av hur Avtalet fungerar. 

4.1. Efterlevs gällande avtal?  

Nedanstående diagram visar kommunens tjänstemannabedömning (fortsättningsvis synonymt med 
"kommunens bedömning") av efterlevnaden av gällande avtal inom tio avtalsområden. Av diagrammet 
framgår att inom två områden - Hjälpmedel samt Munhälsa, bedöms efterlevnaden av avtalet vara mycket 
bra.  

 

Inom fyra avtalsområden - Läkarmedverkan, Gemensam vårdplanering, Palliativ vård samt Kostnadsansvar 
för förbruknings- och sjukvårdsartiklar, bedöms efterlevnaden av avtalet vara ganska bra. Inom fyra 
avtalsområden - Rehabilitering, Habilitering, Personer med psykisk funktionsnedsättning samt egenvård, 
bedöms efterlevnaden av avtalet vara ganska dålig. 

4.1.1. Läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård 

Iakttagelser 

I avtalet ingår:  

 fasta konsultationstillfällen 

 planerade besök i olika boendeformer 

 konsultationer med ansvarig sjuksköterska 

 direktkontakter vid akuta behov 

0 

1 

2 

3 

4 

Efterlevs gällande avtal? 

4 efterlevs mkt bra 

3 efterlevs ganska bra 

2 efterlevs ganska dåligt 

1 efterlevs inte alls, 
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 årliga läkemedelsgenomgångar 

 rådgivning stöd och fortbildning 

 

Efterlevnaden av avtalet om läkarmedverkan bedöms av kommunen till 3 på en 4-gradig skala (där 4 är 
bäst). De olika delarna av avtalet uppges ha beaktats i kommunens bedömning. Kommunens 
hemtagningsteam där sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut och biståndshandläggare ingår, har 
dagliga avstämningsmöten med vårdcentralerna. Läkarmedverkan vid dessa avstämningar varierar mellan 
vårdcentralerna. En vårdcentral uppges alltid ha en läkare med. Kommunen har fasta läkare från varje 
vårdcentral. Vid behov av akuta utryckningar så har efterlevnaden av avtalet varierat mellan de tre 
vårdcentralerna enligt kommunen. Pandemin har inneburit en viss försämring av efterlevnaden av Avtalet 
enligt intervjuerna. Som exempel anges fyra Lex Maria ärenden som inneburit vårdskador, där läkaren inte 
besökt patienten utan bara haft konsultationer över telefon.  
 
Den lokala uppföljning som ska göras enligt Läkarmedverkan-avtalet har inte gjorts ("Parterna åtar sig att 
på varje boende och på det geografiska område som det lokala avtalet omfattar, en gång per år göra en 
gemensam rapport över hur de upplever att samverkan fungerar".) Den uppföljning som gjorts uppges mer 
bygga på att problem som dyker upp tas upp vid gemensamma möten mellan kommunen och 
vårdcentralerna och i den delregionala samverkansgruppen. 
 
Citat från skriftliga intervjusvar:  

" Efterlevnaden är ganska bra men med variation mellan våra tre vårdcentraler. Det finns en upparbetad struktur 
gällande dagliga avstämningar. Falcks jourläkarbil fungerar bra." 

Bedömning 

Mot bakgrund av vad som framkommit i intervjuer, skriftliga svar och dokumentation bedömer KomRedo 
att avtalet om läkarmedverkan inte efterlevs fullt ut samt att bristerna i första hand finns inom regionen. 

4.1.2. Gemensam vårdplanering (in- och utskrivningsprocessen från och till 

slutenvården) 

Iakttagelser 

Överenskommelsen har sin grund i Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård som gäller fr.o.m. 2018-01-01. I 4 kap. 4§ anges att landsting och kommun i samråd ska utarbeta 
gemensamma riktlinjer till vårdgivare och till dem som bedriver socialtjänst avseende samverkan enligt 
lagen. I Skåne har gemensam processbeskrivning tagits fram och, med utgångspunkt från denna, har en 
Skåneövergripande Rutin och vägledning för samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
framarbetats. 

Efterlevnaden av överenskommelsen om utskrivningsprocessen (SVU) bedöms av kommunen till 3 på en 4-
gradig skala (där 4 är bäst). Det uppges finnas en bra dialog kring SVU processen mellan kommunen och 
regionen.  När avtalet kom var Tomelilla kommun tidigt ute och byggde upp olika samverkansformer. 
Tomelilla uppges ha varit ett gott exempel som hittat fungerande former med dagliga avstämningar och ett 
nära samarbete med vårdcentralerna. Brister i SVU processen uppges bero på ofullständiga kartläggningar, 
dåligt användande av Mina Planer, brister i medskick från slutenvården, ändrade utskrivningstider mm. 
Samverkan uppges fungera sämst med psykiatrin. En viktig del i att få processen att fungera uppges vara 
kommunen användning av NPÖ (Nationellt Patient Register) för att "kontrollera informationen i SVU. 
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Enligt överenskommelsen om in- och utskrivning ska överenskommelsen i sin helhet följas upp och 
utvärderas före 2020. Någon sådan uppföljning har inte gjorts.  

 

Citat från skriftliga intervjusvar:  

" Efterlevnaden är ganska bra men med variation mellan mycket bra och i vissa fall ganska dåligt. Speciellt psykiatrin 
tycker anser vi kan förbättras. Brister i information och kartläggning, kontaktuppgifter, framflyttade utskrivningar utan 
att meddela, försenade transporter etc". 

Bedömning 

KomRedo bedömer utifrån vad som framkommit i intervjuer, skriftliga svar att efterlevnaden av SVU-
överenskommelsen i huvudsak är tillfredsställande i kommunen men att brister finns i regionen inom bl a 
psykiatrin.  

4.1.3. Rehabilitering och Habilitering  

Iakttagelser 

Samverkan utgår från Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2008:20. Samordningen bör innehålla följande 
uppgifter: 

 Uppgift om brukarens behov, förutsättningar och intressen. 

 Målet för de samordnande insatserna. 

 Planerade och beslutade insatser. 

 Uppgift om vilka verksamheter och vilken personal som ska genomföra insatserna. 

 En tidsplan för samordning av insatserna. 

 Samordnarens namn, adress, telefonnummer, telefax samt e-postadress. 

 Uppgift om vad som ska följas upp respektive utvärderas och vem som ansvarar för det samt när 
detta ska ske. 

 
Efterlevnaden av samverkan kring rehabilitering och habilitering bedöms av kommunen till 2 på en 4-gradig 
skala. Kommunen anser att man sköter sin del av avtalet men att rehabilitering inom slutenvården ofta inte 
är påbörjad. Samma sak uppges gälla inom habiliteringsverksamheten fast samverkan där inte är lika vanlig. 
Kommunen uppfattar att rehabilitering ska vara ett utvecklingsområde inom Avtalet men tycker inte det 
hänt så mycket inom området (ett av huvudavtalets fyra utvecklingsområden är att utreda förutsättningar 
för att samorganisera rehabilitering och hjälpmedelsförsörjning med syfte att parterna ska erbjuda en 
jämlik och effektiv rehabilitering av hög kvalitet genom ett bättre resursutnyttjande). 
 
Citat från skriftliga intervjusvar:  

"Rehabilitering: Vi upplever att det inte görs några överenskommelser. Det är utryckt som ett utvecklingsområde men 
tycker inte att det skett några större förbättringar. 

Habilitering: Sällan förekommande och när det sker så är det i så fall en enstaka insats/utbildning. 
Habiliteringsområdet har inte heller förbättrats eller förändrats i och med HS- avtalet". 

Bedömning 

Mot bakgrund av vad som framkommit i intervjuer, skriftliga svar och dokumentation bedömer KomRedo 
att avtalen om rehabilitering och habilitering inte efterlevs tillfredsställande och att det finns behov av 
bättre samverkan och kartläggningar av rehabiliteringsbehov samt att bristerna i första hand finns inom 
regionen. 

48



  11 (23) 

 

4.1.4. Åtagande kring personer med psykisk funktionsnedsättning 

Iakttagelser 

Ramöverenskommelsen fastställer parternas gemensamma avsikt att bedriva och utveckla 
samarbete för att bättre tillgodose behovet av vård, stöd och behandling för målgrupperna. 
Samarbete ska ske med individen i centrum. 

Samarbetet ska leda till att personer inom målgrupperna ska: 

 få tillgång till tidiga insatser på rätt nivå 

 få möjlighet att leva som andra och att vara delaktiga i samhället 

 få stöd till återhämtning 

 få möjlighet till rehabilitering/habilitering utifrån individuella förutsättningar 

 

Efterlevnaden av överenskommelsen bedöms av kommunen till 2 på en 4-gradig skala. Brister i samverkan 
och bristen på kunskaper om den gemensamma vårdplaneringen, uppges ha tagits upp i olika 
samverkansorgan men inte inneburit någon större skillnad. Överenskommelsen är relativt ny och 
implementeringen uppges pågå. Någon uppföljning har ännu inte gjorts. På regionövergripande nivå 
ansvarar Region Skåne och Skånes Kommuner för att denna ramöverenskommelse årligen följs upp genom 
Regional Samverkansgrupp Psykiatri. Samrådsgruppen på lokal nivå ska årligen fastställa områden för 
uppföljning och utvärdering. 

 

Citat från skriftliga intervjusvar:  

" Vi upplever inte att det fungerar bra och att det är svårt med dialog. Vi upplever att kunskapen kring SIP brister hos 
regionen för denna målgrupp. De riktigt svåra ärendena tar mycket energi och tid av alla parter och ändå har de en 
tendens att återkomma efter en tid med ungefär samma frågeställningar som tidigare." 

Bedömning 

Mot bakgrund av vad som framkommit i intervjuer, skriftliga svar och dokumentation bedömer KomRedo 
att överenskommelsen inte efterlevs tillfredsställande samt att bristerna i första hand finns inom regionen.  
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4.1.5. Egenvård 

Iakttagelser 

Egenvård regleras i Socialstyrelsens föreskrift ”Bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras 
som egenvård” (SOSFS 2009:6), och ska gälla inom verksamhet som omfattas av HSL. Kommunerna och 
Region Skåne har gemensamma rutiner för samarbetet gällande egenvård. Rutinerna ska uppdateras 
utifrån ändrade föreskrifter och uppföljning av rutinernas ändamålsenlighet. 

Efterlevnaden av överenskommelsen bedöms av kommunen till 2 på en 4-gradig skala. Kunskapen om 
rutinen för egenvård uppfattas vara begränsad och behöver förbättras. 

Citat från skriftliga intervjusvar:  

" Vår upplevelse är att det fungerar ganska dåligt och att det saknas kunskap och efterlevnad av rutinen för egenvård". 

Bedömning 

Mot bakgrund av vad som framkommit i intervjuer, skriftliga svar och dokumentation bedömer KomRedo 
att avtalet om egenvård inte efterlevs tillfredsställande och att kunskapen om överenskommelsen är låg 
och att följsamheten mot rutinen för egenvård behöver förbättras främst av regionen.  

4.1.6. Hjälpmedel 

Iakttagelser 

I Skåne delar Region Skåne och kommunerna på ansvaret för hjälpmedel där individuellt förskrivna 
hjälpmedel är en integrerad del i den samlade vård- och rehabiliteringsprocessen. Fördelningen är gjord 
utifrån patientens ålder samt utifrån produkt. Detta innebär att det är definierat vilka olika 
produktområden, produktgrupper och produktundergrupper som respektive part har kostnadsansvar för. 

Efterlevnaden av ansvarsfördelningen avseende hjälpmedel bedöms av kommunen till 4 på en 4-gradig 
skala.  Ansvaret för hjälpmedel ligger mest på kommunen. Det uppges finnas en välfungerande och tydlig 
organisation inom kommunerna för hjälpmedel. Behovet av samverkan med regionen kring hjälpmedel 
uppges inte vara så omfattande. Dialogen med regionen om behovet av hjälpmedel förs via Mina Planer i 
utskrivningsprocessen. 
 
Citat från skriftliga intervjusvar:  

"Det fungerar i stort mycket bra med en tydlig ansvarsfördelning". 

Bedömning 

KomRedo bedömer utifrån av vad som framkommit i intervjuer, skriftliga svar och dokumentation att 
efterlevnaden av ansvarsfördelningen avseende hjälpmedel är tillfredsställande.  

4.1.7. Palliativ vård 

Iakttagelser 

Region Skåne och Skånes kommuner ska gemensamt tillse att medborgarna tillförsäkras palliativ vård av 
hög kvalitet och på lika villkor. Verksamheten bedrivs som basal respektive specialiserad palliativ vård. 
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Efterlevnaden av överenskommelsen bedöms av kommunen till 3 på en 4-gradig skala. Samarbetet uppges i 
huvudsak fungera bra men gränsdragningen med ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) uppfattas vara 
otydlig. ASIH uppges ofta vilja att kommunen ska "göra mera" med hänvisning till resursbrist. 

Citat från skriftliga intervjusvar:  

" Det fungerar bra men det är ofta en otydlighet kring ansvar och struktur. Ofta en diskussion utifrån ASIH:s resurser 
och vår upplevelse är patienten kommer i kläm i den utsatta situationen". 

Bedömning 

Mot bakgrund av vad som framkommit i intervjuer, skriftliga svar och dokumentation bedömer KomRedo 
att efterlevnaden av avtalet i huvudsak är tillfredsställande men att gränsdragningsproblem finns mot ASIH.  

4.1.8. Munhälsa 

Iakttagelser 

Region Skåne har fr o m. januari 1999 enligt en ny 8a § i Tandvårdslagen (SFS 1998:554) ansvar för att 
bedriva uppsökande tandvårdsverksamhet till vissa äldre och funktionshindrade. Samarbete ska ske med 
kommunerna i regionen. Kommunen ska utse minst en person med ansvar för samordning av 
tandvårdsintyg, 

Efterlevnaden av överenskommelsen bedöms av kommunen till 4 på en 4-gradig skala. Samarbetet uppges 
fungera bra.  

Bedömning 

KomRedo bedömer utifrån av vad som framkommit i intervjuer, skriftliga svar och dokumentation att 
efterlevnaden av avtalet om den uppsökande tandvården är tillfredsställande.  

4.1.9. Kostnadsansvar för förbruknings- och sjukvårdsartiklar 

Iakttagelser 

Efterlevnaden av avtalet bedöms av kommunen till 3 på en 4-gradig skala. Samarbetet uppges i huvudsak 
fungera bra. Ibland skickas inte material med vid utskrivning. 

Bedömning 

KomRedo bedömer utifrån av vad som framkommit i intervjuer, skriftliga svar och dokumentation att 
efterlevnaden av avtalet i huvudsak är tillfredsställande.  

  

51



  14 (23) 

 

4.2. Är ansvarsfördelningen och kostnadsfördelningen mellan Region 

Skåne och respektive kommun med anledning av avtalet 

ändamålsenlig? 

Iakttagelser 

Ansvarsfördelningen och kostnadsfördelningen mellan region Skåne och kommunen med anledning av 
avtalet bedöms i liten utsträckning vara ändamålsenlig. Kommunen anser att avtalet har inneburit ökade 
kostnader på grund av brister i avtalsefterlevnaden, ett ökat vårdbehov och att kommunen måste ha en 
hemtagningsorganisation på plats även under storhelger även om inte behov uppstår. Det saknas dock 
underlag som kan styrka ökade kostnader i kommunen på grund av Avtalet. 

Citat från skriftliga intervjusvar:  

" Utskrivningarna är svåra att påverka för oss som kommun och därmed våra kostnader. Svårt med 
ansvarsfördelningen mellan regionens primärvård och kommunens hemsjukvård när vårdbehovet är annorlunda än 
vad det var vid inskrivning."  

Bedömning 

KomRedo bedömer utifrån av vad som framkommit i intervjuer, skriftliga svar och dokumentation att 
ansvarsfördelningen och kostnadsfördelningen i begränsad utsträckning är ändamålsenlig. För att 
kostnadsfördelningen ska vara ändamålsenlig måste avtalsefterlevnaden bli bättre.   

4.3. Bidrar Region Skåne och Tomelilla kommun till en ändamålsenlig 

samverkan?  

Iakttagelser 

Samverkan bedöms av kommunen i stor utsträckning vara god mellan parterna. På den lokala nivån sker 
löpande samverkan med vårdcentralerna. Samverkan kring Avtalet i det delregionala samverkansorganet 
uppges ha varit mindre under pandemin. En stor del av det som tas upp på dessa möte uppges handla om 
information kring olika projekt och utvecklingsfrågor och inte så mycket om hur man ska komma till rätta 
med avvikelser i grundavtalet. Det uppges också finnas svårigheter för de mindre kommunerna att driva 
dessa frågor då man saknar utredningsresurser i stor utsträckning. I stor utsträckning arbetar kommunen 
som tidigare år och uppger att Avtalet inte haft så stor påverkan på verksamheten. Det finns en efterfrågan 
på tydligare styrning för att åtgärda bristerna i avtalet. 

Citat från skriftliga intervjusvar:  

" Vi upplever att vi som kommun tar ett stort ansvar och initierar i stor utsträckning. Regionen har ambitionen att 
samverka men ibland så påverkar resurserna möjligheterna".   

Bedömning 

KomRedo bedömer utifrån av vad som framkommit i intervjuer, skriftliga svar och dokumentation att 
samverkan mellan parterna är god. För att samverkan ska vara helt ändamålsenlig krävs enligt KomRedos 
bedömning att större brister i avtalsefterlevnaden åtgärdas av båda parter.  Granskningen indikerar att 
bristerna i första hand finns inom Regionens ansvarsområden. 
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4.4. Vilka större beslut och åtgärder har kommunen vidtagit för att 

uppnå de mål och syften som anges i avtalet? 

Iakttagelser 

Åtgärder som kommunen vidtagit: 

 -Trygg hemma, en modell för tidig hemgång med extra stärkta insatser. 

 -Infört Evondos, läkemedelsrobot 

 -Beslutsstöd för hjälpmedel 

 Utbildningar i SIP 

 Ett större SVU team än tidigare för att skapa kontinuitet i arbetet. 

Bedömning 

KomRedo konstaterar att kommunen har vidtagit flera åtgärder för att uppnå de mål och syften som anges i 
Avtalet. Granskningen indikerar dock att brister finns i avtalet och att ytterligare åtgärder behöver vidtas 
för att komma till rätta med dessa brister. Granskningen indikerar också att en stor del av ansvaret för 
detta ligger på regionen. 

4.5. Är effekterna som kan påvisas för brukarna och för verksamheten 

ändamålsenliga? 

Iakttagelser 

Kommunen bedömer att avtalets effekter för brukarna i stor utsträckning varit effektivt. Kommunen 
uppger att man har haft få klagomål som berör individperspektivet, men brister finns. I SVU-processen är 
individperspektivet i fokus. Ett mer personcentrerat arbetssätt är också i fokus i God och nära vård som nu 
håller på att implementeras. 

För att få ytterligare belysning på om Avtalet gett någon effekt för brukarna har en webbenkät tillsänts ett 
urval av patientorganisationer i Skåne. Enkäten besvarades av 13 (av 20) patientorganisationer vilket ger en 
svarsfrekvens på 65 procent. Med hänsyn till den begränsade svarsfrekvensen bör resultatet tolkas med 
försiktighet. 

Av enkäten framgår bl a att 7 av 10 svarande ansåg att läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård ur 
ett patient- och brukarperspektiv fungerar ganska dåligt eller mycket dåligt och att 8 av 12 ansåg att 
gemensam vårdplanering (in- och utskrivningsprocessen från och till slutenvården) fungerar ganska dåligt 
eller mycket dåligt ur ett patient- och brukarperspektiv. Kommentarerna visar på en variation i 
upplevelserna (ibland fungerar det bra och vid andra tillfällen dåligt, i veckorna fungerar det medan på 
helgerna får de inte vara med i planeringen osv). Avseende rehabilitering svarade 9 av 12 att det fungerar 
ganska dåligt eller inte alls ur ett patient- och brukarperspektiv. Kommentarer lämnas om att det i många 
fall inte erbjuds någon rehabilitering till patienter som erhållit en diagnos eller genomgått operation. Någon 
psykiatrisk rehabilitering erbjuds inte. Respondenterna uppger också att det finns bra rehabilitering men att 
det är något som patienten får fråga efter. 

Från enkätsvaren visas även en samstämmig bild att åtagandet för personer med psykisk 
funktionsnedsättning inte fungerar ändamålsenligt. Likande resultat erhölls beträffande flera andra 
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områden i avtalet. Avseende den palliativa vården svarade 8 av 9 att den fungerar ganska bra eller mycket 
bra ur ett patient- och brukarperspektiv.  

I enkätsvaren från patientorganisationerna uppger 5 av 9 att Avtalet inneburit en höjd kvalitet för patient-
/brukargruppen medan resterande uppger att avtalet efterlevs ganska dåligt eller inte alls. 

De samlade resultaten av enkätsvaren redovisas i bilaga 1. 

Bedömning 

Komredo bedömer, utifrån brister i avtalsefterlevnad och gjord brukarundersökning, att effekterna för 
brukarna inte är helt ändamålsenliga och att individanpassningen och ett mer personcentrerat arbetssätt 
behöver utvecklas i både kommunen och regionen. 

4.6. Har kommunen gjort en tillräcklig uppföljning av avtalet och är 

denna dokumenterad? 

Iakttagelser 

Det finns ett mycket begränsat skriftligt underlag från kommunen där samarbetsavtalen följs upp. Vi kan 

konstatera genom bl a minnesanteckningar från lokala och delregionala möten att Avtalet och dess olika 

delar noga följts på det lokala planet och i regionala samverkansorgan där aktuella problemområden har 

tagits upp för diskussion och förändringar har föreslagits. 

Enligt Avtalet punkt 6.1 ska en gemensam löpande uppföljning av måluppfyllelsen av såväl följsamhet till 
grundöverenskommelsen som framsteg, resultat och konsekvenser i utvecklingsprocessen göras enligt en 
gemensam uppföljningsplan. I avtalet om läkarmedverkan punkt 12.2 anges att brister och klagomål med 
anledning av detta avtal skall följas upp lokalt. Parterna åtar sig att på varje boende och på det geografiska 
område som det lokala avtalet omfattar, en gång per år göra en gemensam rapport över hur de upplever 
att samverkan fungerar. Parterna ska ha en gemensam tidplan och mall för denna rapport, som i färdigställt 
skick lämnas till den regionövergripande nivån för en samlad uppföljning. Inget av detta uppfattar vi ha 
genomförts. Det gäller såväl kommun som region. 

Citat från skriftliga intervjusvar:  

" Vi har haft samverkansmöte och vi har deltagit i uppföljningar. Det finns minnesanteckningar från lokala  och 
delregionala samverkansmöten men vi har inte suttit med avtalet och haft det som underlag vid uppföljningar".  

Bedömning 

KomRedos bedömning är att Vård- och omsorgsnämnden i Tomelilla kommun inte har gjort tillräckliga och 

dokumenterade uppföljningar utifrån vad som anges i  Avtalet.  
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4.7. Utvecklingsområden 

Nedanstående diagram visar kommunens tjänstemannabedömning av i vilken utsträckning målsättningarna 
av avtalets fyra utvecklingsområden nåtts.  

 

 

Iakttagelser 

Av diagrammet framgår att målsättningen för teambaserad vårdform för de mest sjuka bedöms ha nåtts i 
stor utsträckning. En förutsättning för detta är enligt kommunen en hög tillgänglighet på läkare hos vissa 
aktörer. Någon aktör uppges ofta göra akuta hembesök av läkare efter behov.  Andra aktörer uppges i 
princip inte göra några akuta hembesök med onödiga inläggningar i slutenvården som följd. Av intervjuerna 
framgår att mobilt vårdteam inte används i alla verksamheter. 

Målgruppen för insatser för tidvis sviktande uppges inte vara så vanligt förekommande och det saknas en 
gemensam lokal bild av vilka som ingår i gruppen. Övriga utvecklingsområden uppges inte ha påbörjats 
vilket delvis beror på pandemin. 

4.7.1. Bedömning 

KomRedo konstaterar utifrån av vad som framkommit i intervjuer, skriftliga svar och dokumentation att 
målsättningarna med utvecklingsområdena, med undantag för mobila vårdteam, uppnåtts i liten 
utsträckning i kommunen. KomRedo bedömer att arbetet med utvecklingsområdena behöver intensifieras 
för att målsättningarna ska uppnås. 
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5. Svar på revisionsfrågor 

Vår sammanfattande bedömning är att Avtalet sammantaget inte efterlevs fullt ut och att parterna inte 
uppnår flera av de mål och syften som anges i Avtalet. Det finns en hög ambition i kommunen att leva upp 
till avtalets målsättningar, men inom flera delar av Avtalet med dess bilagor bedöms samverkan inte 
fungerar helt tillfredsställande i nuläget. Kommunen bedöms i stor utsträckning ha klarat sina delar av 
avtalet. 

Bedömningen bygger på svaren på revisionsfrågorna enligt följande: 

Revisionsfråga Svar (Se förklaringar under respektive avsnitt) 

Efterlevs gällande avtal? KomRedo bedömer utifrån vad som framkommit i intervjuer, 
skriftliga svar och dokumentation att efterlevnaden inte är 
tillfredsställande inom flera avtalsområden. Detta gäller främst fyra 
avtalsområden - Rehabilitering, Habilitering, Personer med psykisk 
funktionsnedsättning samt Egenvård men i viss mån även 
avtalsområdena - Läkarmedverkan, Gemensam vårdplanering, 
Palliativ vård samt Kostnadsansvar för förbruknings- och 
sjukvårdsartiklar. 

Har Tomelilla kommun fullgjort sitt 
ansvar enligt avtalet? 

KomRedo bedömer utifrån vad som framkommit i intervjuer, 
skriftliga svar och dokumentation att Tomelilla kommun i stor 
utsträckning fullgjort sitt ansvar enligt avtalet.  

Är ansvarsfördelningen och 
kostnadsfördelningen mellan 
Tomelillas kommun och Region 
Skåne med anledning av avtalet 
ändamålsenlig? 

KomRedo bedömer utifrån av vad som framkommit i intervjuer, 
skriftliga svar och dokumentation att ansvarsfördelningen och 
kostnadsfördelningen i begränsad utsträckning är ändamålsenlig. För 
att kostnadsfördelningen ska vara ändamålsenlig måste 
avtalsefterlevnaden bli bättre. 

Bidrar Tomelillas kommun och 
Region Skåne till en ändamålsenlig 
samverkan? 

KomRedo bedömer mot bakgrund av vad som framkommit i 
intervjuer, skriftliga svar och dokumentation att samverkan mellan 
parterna är god. För att samverkan ska vara helt ändamålsenlig krävs 
enligt KomRedos bedömning att större brister i avtalsefterlevnaden 
åtgärdas av båda parter.  Granskningen indikerar att bristerna i 
första hand finns inom Regionens ansvarsområden. 

Vilka beslut och åtgärder har 
vidtagits för att uppnå de mål och 
syften som anges i avtalet? 

KomRedo konstaterar att Tomelilla kommun har vidtagit flera 
åtgärder för att uppnå de mål och syften som anges i huvudavtalet. 
Granskningen visar dock att brister finns i avtalet och att ytterligare 
åtgärder behöver vidtas för att komma till rätta med dessa brister. 
Granskningen indikerar också att en stor del av ansvaret för detta 
ligger på regionen. 

Är effekterna som kan påvisas för 
brukarna och för verksamheten 
ändamålsenliga? 

Komredo bedömer, utifrån brister i avtalsefterlevnad och gjord 
brukarundersökning, att effekterna för brukarna inte är helt 
ändamålsenliga och att individanpassningen och ett mer 
personcentrerat arbetssätt behöver utvecklas i både kommunen och 
regionen. 

Har kommunen gjort en tillräcklig 
uppföljning av avtalet och är 

KomRedos bedömning är att Vård- och omsorgsnämnden i Tomelilla 
kommun inte har gjort tillräckliga och dokumenterade uppföljningar 
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denna dokumenterad? utifrån vad som anges i  Avtalet.  

 Vi kan samtidigt konstatera genom bl a minnesanteckningar från 
lokala och delregionala möten att Avtalet och dess olika delar noga 
följts på det lokala planet och i regionala samverkansorgan där 
aktuella problemområden har tagits upp för diskussion och 
förändringar har föreslagits. 

 

Rekommendationer:  

Mot bakgrund av vad som framkommit i intervjuer, skriftliga svar och dokumentation såsom 
nämndprotokoll, minnesanteckningar och underlag från centrala, delregionala och lokala 
samverkansmöten, gjorda uppföljningar, patientsäkerhetsberättelser mm är KomRedos rekommendation 
följande: 

att Vård- och omsorgsnämnden som ansvarig nämnd lyfter problematiken kring olika områden i 
avtalet som redovisas i granskningen, till lokala, delregionala och centrala samverkansorgan i 
syfte att åstadkomma att åtgärder vidtas för att förbättra Avtalets efterlevnad. 

att Vid behov bör frågorna lyftas vidare till den centrala samverkansgruppen. Avgörande är att 
åtgärder vidtas för att förbättra Avtalets efterlevnad. 

 

 

Dag som ovan,  

 

 

 

Camilla Karlsson Konsult Roger Burström 

Certifierad kommunal revisor  Certifierad kommunal revisor 
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Bilaga 1 – enkätsvar från patientorganisationer 
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 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
15 september 2022 

 

Justerandes sign    

 

Vonau § 39 Dnr VON 2022/43 

Remiss - SOU 2022:35 Tryggare i 
vårdyrket - en översyn av vissa frågor 
inom utbildning till sjuksköterska och 
barnmorska 

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts 
förslag till vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att inte besvara inbjudan att vara remissinstans 
gällande SOU 2022:35.  

Ärendebeskrivning 
Bakgrund 
Utredningen om utbildning till sjuksköterska och barnmorska redovisar i 
betänkandet uppdraget att se över kraven för sjuksköterskeexamen och 
barnmorskeexamen i syfte att dels säkerställa att de minimikrav på utbildningarnas 
omfattning i antal timmar som finns i EU-rätten ska anges i författning, dels 
säkerställa att målen för de båda yrkesexamina svarar upp mot kompetensbehoven 
inom framtidens hälso- och sjukvård. 
 
Utredningen föreslår bland annat att: 
 

• Yrkeskvalifikationsdirektivets krav på att utbildning till bland annat 
sjuksköterska och barnmorska ska omfatta ett visst antal timmar ska regleras i 
en ny bilaga till högskoleförordningen. Utredningen bedömer att 
utbildningarna inte behöver förlängas. 

• Lärosäten som anordnar sjuksköterskeutbildning ska få i uppdrag att utforma 
modeller för handledning, inklusive krav på handledarnas kompetens, som 
kan underlätta för fler vårdgivare och verksamheter inom hälso- och 
sjukvården att medverka i verksamhetsförlagd utbildning. Lärosätena ska 
även få i uppdrag att planera och utveckla VFU-kurser inom utbildning som 
är förlagd i fler verksamheter än i dag. Kurserna ska kunna genomföras med 
start senast höstterminen 2025. 
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 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
15 september 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 39 forts. 
 

• Examensmålen för sjuksköterskeexamen och barnmorskeexamen förtydligas 
i vissa avseenden för att bättre spegla de kunskaper och förmågor som 
förändringar inom hälso- och sjukvården kräver. 

• Universitetskanslersämbetet ska få i uppdrag att se över dagens 
påbyggnadsutbildning till barnmorska. Socialstyrelsen föreslås få i uppdrag att 
utreda behovet av ett bredare barnmorskeyrke inom hälso- och sjukvården. 

Förvaltningen avger, genom socialchef Camilla Andersson, följande yttrande: 

Tjänstepersoner inom vård och omsorg ställer sig bakom förslaget i utredningen. Det 
är bra och främjande förslag som gagnar framtidens hälso- och sjukvård. 

Att vara remissinstans innebär att kommunen får en inbjudan att lämna synpunkter 
på förslagen eller materialet i utredningen. Då det är en välkommen förändring utan 
motsättningar så anser förvaltningen att ett svar på remissen inte bidrar till någon 
ytterligare information som kan vara till nytta för regeringen. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 

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 
Inget behov av uppföljning i ärendet. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att inte besvara inbjudan att vara remissinstans 
gällande SOU 2022:35.  
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 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
15 september 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 39 forts. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, socialchef Camilla Andersson, handlingsid: Von 2022.528. 

Missiv - Remiss - SOU 2022:35 Tryggare i vårdyrket - en översyn av vissa frågor 
inom utbildning till sjuksköterska och barnmorska, handlingsid: Von 2022.415. 

Remiss - SOU 2022:35 Tryggare i vårdyrket - en översyn av vissa frågor inom 
utbildning till sjuksköterska och barnmorska, handlingsid: Von 2022.414. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

 

Regeringskansliet 
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Remiss 
 
 
2022-07-05 
U2022/02430 
  
 

 
 

Utbildningsdepartementet 
Universitets- och högskoleenheten 
 

  

 

 

Telefonväxel: 08-405 10 00 
Fax: 08-24 46 31 
Webb: www.regeringen.se 

Postadress: 103 33 Stockholm 
Besöksadress: Drottninggatan 16 
E-post: u.registrator@regeringskansliet.se 

 

Remiss av betänkandet Tryggare i vårdyrket – en översyn av 

vissa frågor inom utbildning till sjuksköterska och barnmorska 

(SOU 2022:35) 

Remissinstanser 

1 Blekinge tekniska högskola 

2 Dorotea kommun 

3 Famna – Riksorganisationen för idéburen välfärd 

4 Forshaga kommun 

5 Göteborgs universitet 

6 Halmstads kommun 

7 Haninge kommun  

8 Heby kommun 

9 Helsingborgs kommun 

10 Herrljunga kommun 

11 Härjedalens kommun 

12 Högskolan Dalarna 

13 Högskolan i Borås 

14 Högskolan Kristianstad 

15 Högskolan Väst 

16 Högskolan i Gävle 

17 Högskolan i Halmstad 

18 Högskolan i Skövde 
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19 Karlstads universitet 

20 Karolinska institutet 

21 Katrineholms kommun 

22 Kiruna kommun 

23 Köpings kommun 

24 Landsorganisationen i Sverige (LO) 

25 Lekebergs kommun 

26 Lerums kommun 

27 Linköpings universitet 

28 Linnéuniversitetet 

29 Ljusdals kommun 

30 Luleå kommun 

31 Luleå tekniska universitet 

32 Lunds universitet 

33 Malmö universitet 

34 Marie Cederschiöld högskola 

35 Mittuniversitetet 

36 Mora kommun 

37 Mälardalens universitet 

38 Mörbylånga kommun 

39 Nora kommun 

40 Olofströms kommun 

41 Orust kommun 

42 Region Blekinge 

43 Region Dalarna 

44 Region Gotland 

45 Region Gävleborg 

46 Region Halland 

47 Region Jämtland Härjedalen 

48 Region Jönköpings län 
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49 Region Kalmar län 

50 Region Kronoberg 

51 Region Norrbotten 

52 Region Skåne 

53 Region Stockholm 

54 Region Sörmland 

55 Region Uppsala 

56 Region Värmland 

57 Region Västerbotten 

58 Region Västernorrland 

59 Region Västmanland 

60 Region Örebro Län 

61 Region Östergötland 

62 Röda Korsets Högskola 

63 Skövde kommun 

64 Socialstyrelsen 

65 Sophiahemmet Högskola 

66 Stiftelsen Högskolan i Jönköping 

67 Stockholms kommun 

68 Strömstads kommun 

69 Sundbybergs kommun 

70 Sundsvalls kommun 

71 Svensk sjuksköterskeförening  

72 Svenska Barnmorskeförbundet  

73 Sveriges akademikers centralorganisation (Saco) 

74 Sveriges förenade studentkårer (SFS) 

75 Sveriges Kommuner och Regioner  

76 Sveriges universitets- och högskoleförbund  

77 Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) 

78 Tomelilla kommun 
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79 Tranås kommun 

80 Umeå universitet 

81 Universitets- och högskolerådet  

82 Universitetskanslersämbetet 

83 Uppsala universitet 

84 Valdemarsviks kommun 

85 Vårdförbundet 

86 Vårdföretagarna 

87 Västra Götalandsregionen 

88 Örebro universitet 

89 Östra Göinge kommun 

90 Överkalix kommun 

91 Överklagandenämnden för högskolan 

Remissvaren ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast  

den 31 oktober 2022. Svaren bör lämnas per e-post till 

u.remissvar@regeringskansliet.se. Ange diarienummer U2022/02430 och 

remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. 

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. 

Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven 

enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. 

Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument. 

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.  

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller 

materialet i betänkandet. 

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En 

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att 

redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att 

svaret ger besked om detta. 

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna 

synpunkter.  
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Betänkandet kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats 

www.regeringen.se. 

Remissinstanserna kan utan kostnad beställa tryckta exemplar av 

betänkandet via ett beställningsformulär hos Elanders Sverige AB. 

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens 

promemoria Svara på remiss (SB PM 2021:1). Den kan laddas ned från 

Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se. 

 

 

 

Eva Lenberg 

Rättschef 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia till 

 

Elanders Sverige AB 
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https://reg-intern.store.elanders.com/
https://regeringen.se/rapporter/2021/09/svara-pa-remiss/


From:                                 Martin Wassenius (Tomelilla Direkt)
Sent:                                  Tue, 05 Jul 2022 12:12:23 +0000
To:                                      Von-zen
Subject:                             Remiss av SOU 2022:35 Tryggare i vårdyrket - en översyn av vissa frågor inom 
utbildning till sjuksköterska och barnmorska. Svar senast 31/10 2022 / 
elisabeth.backlund@regeringskansliet.se
Attachments:                   02430 Remissmissiv SOU 2022 35.docx, 02430 Remissmissiv SOU 2022 35.pdf

ÄrendeID: 838372

Från: Elisabeth Backlund
Datum: 2022-07-05 kl. 01.48
Från och med januari 2021 skickar Regeringskansliet som huvudregel ut produkter som remitteras 
elektroniskt via e-post.
 
Remiss av SOU 2022:35 Tryggare i vårdyrket – en översyn av vissa frågor inom utbildning till 
sjuksköterska och barnmorska - Regeringen.se
 
Remissvaren ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast den 31 oktober 2022. Svaren bör 
lämnas per e-post till u.remissvar@regeringskansliet.se. 
Ange diarienummer U2022/02430  och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. 
Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. Word), den andra i ett 
format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital 
offentlig service. Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument. 

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats. 

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i betänkandet. 
 
Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet avgör dock på eget 
ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, 
räcker det att svaret ger besked om detta.

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter. 

Betänkandet kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se

Remissinstanserna kan utan kostnad beställa tryckta exemplar av betänkandet via ett beställningsformulär 
hos Elanders Sverige AB.

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss (SB 
PM 2021:1). Den kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.
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Eva Lenberg
Rättschef
 

Remissinstanser

1        Blekinge tekniska högskola

2        Dorotea kommun

3        Famna – Riksorganisationen för idéburen välfärd

4        Forshaga kommun

5        Göteborgs universitet

6        Halmstads kommun

7        Haninge kommun 

8        Heby kommun

9        Helsingborgs kommun

10      Herrljunga kommun

11      Härjedalens kommun

12      Högskolan Dalarna

13      Högskolan i Borås

14      Högskolan Kristianstad

15      Högskolan Väst

16      Högskolan i Gävle

17      Högskolan i Halmstad

18      Högskolan i Skövde

19      Karlstads universitet

20      Karolinska institutet

21      Katrineholms kommun

22      Kiruna kommun

23      Köpings kommun

24      Landsorganisationen i Sverige (LO)

25      Lekebergs kommun

26      Lerums kommun

27      Linköpings universitet

28      Linnéuniversitetet

29      Ljusdals kommun

30      Luleå kommun
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31      Luleå tekniska universitet

32      Lunds universitet

33      Malmö universitet

34      Marie Cederschiöld högskola

35      Mittuniversitetet

36      Mora kommun

37      Mälardalens universitet

38      Mörbylånga kommun

39      Nora kommun

40      Olofströms kommun

41      Orust kommun

42      Region Blekinge

43      Region Dalarna

44      Region Gotland

45      Region Gävleborg

46      Region Halland

47      Region Jämtland Härjedalen

48      Region Jönköpings län

49      Region Kalmar län

50      Region Kronoberg

51      Region Norrbotten

52      Region Skåne

53      Region Stockholm

54      Region Sörmland

55      Region Uppsala

56      Region Värmland

57      Region Västerbotten

58      Region Västernorrland

59      Region Västmanland

60      Region Örebro Län

61      Region Östergötland

62      Röda Korsets Högskola

63      Skövde kommun

64      Socialstyrelsen

65      Sophiahemmet Högskola

66      Stiftelsen Högskolan i Jönköping
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67      Stockholms kommun

68      Strömstads kommun

69      Sundbybergs kommun

70      Sundsvalls kommun

71      Svensk sjuksköterskeförening 

72      Svenska Barnmorskeförbundet 

73      Sveriges akademikers centralorganisation (Saco)

74      Sveriges förenade studentkårer (SFS)

75      Sveriges Kommuner och Regioner 

76      Sveriges universitets- och högskoleförbund 

77      Tjänstemännens Centralorganisation (TCO)

78      Tomelilla kommun

79      Tranås kommun

80      Umeå universitet

81      Universitets- och högskolerådet 

82      Universitetskanslersämbetet

83      Uppsala universitet

84      Valdemarsviks kommun

85      Vårdförbundet

86      Vårdföretagarna

87      Västra Götalandsregionen

88      Örebro universitet

89      Östra Göinge kommun

90      Överkalix kommun

91      Överklagandenämnden för högskolan

 
Eventuella frågor besvaras av Gerd Mörck  gerd.morck@regeringskansliet.se

 
 

 
Elisabeth Backlund
Assistent
Utbildningsdepartementet
Universitets- och högskoleenheten
103 33 Stockholm
Tfn: 08-405 18 58
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Mobil: 070-508 62 05
elisabeth.backlund@regeringskansliet.se
www.regeringen.se

 

--

Med vänlig hälsning
Martin Wassenius
Kommunvägledare
Tomelilla Direkt
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Remiss 
 
 
2022-07-05 
U2022/02430 
  
 

 
 

Utbildningsdepartementet 
Universitets- och högskoleenheten 
 

  

 

 

Telefonväxel: 08-405 10 00 
Fax: 08-24 46 31 
Webb: www.regeringen.se 

Postadress: 103 33 Stockholm 
Besöksadress: Drottninggatan 16 
E-post: u.registrator@regeringskansliet.se 

 

Remiss av betänkandet Tryggare i vårdyrket – en översyn av 
vissa frågor inom utbildning till sjuksköterska och barnmorska 

(SOU 2022:35) 

Remissinstanser 
1 Blekinge tekniska högskola 

2 Dorotea kommun 

3 Famna – Riksorganisationen för idéburen välfärd 

4 Forshaga kommun 

5 Göteborgs universitet 

6 Halmstads kommun 

7 Haninge kommun  

8 Heby kommun 

9 Helsingborgs kommun 

10 Herrljunga kommun 

11 Härjedalens kommun 

12 Högskolan Dalarna 

13 Högskolan i Borås 

14 Högskolan Kristianstad 

15 Högskolan Väst 

16 Högskolan i Gävle 

17 Högskolan i Halmstad 

18 Högskolan i Skövde 
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19 Karlstads universitet 

20 Karolinska institutet 

21 Katrineholms kommun 

22 Kiruna kommun 

23 Köpings kommun 

24 Landsorganisationen i Sverige (LO) 

25 Lekebergs kommun 

26 Lerums kommun 

27 Linköpings universitet 

28 Linnéuniversitetet 

29 Ljusdals kommun 

30 Luleå kommun 

31 Luleå tekniska universitet 

32 Lunds universitet 

33 Malmö universitet 

34 Marie Cederschiöld högskola 

35 Mittuniversitetet 

36 Mora kommun 

37 Mälardalens universitet 

38 Mörbylånga kommun 

39 Nora kommun 

40 Olofströms kommun 

41 Orust kommun 

42 Region Blekinge 

43 Region Dalarna 

44 Region Gotland 

45 Region Gävleborg 

46 Region Halland 

47 Region Jämtland Härjedalen 

48 Region Jönköpings län 
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49 Region Kalmar län 

50 Region Kronoberg 

51 Region Norrbotten 

52 Region Skåne 

53 Region Stockholm 

54 Region Sörmland 

55 Region Uppsala 

56 Region Värmland 

57 Region Västerbotten 

58 Region Västernorrland 

59 Region Västmanland 

60 Region Örebro Län 

61 Region Östergötland 

62 Röda Korsets Högskola 

63 Skövde kommun 

64 Socialstyrelsen 

65 Sophiahemmet Högskola 

66 Stiftelsen Högskolan i Jönköping 

67 Stockholms kommun 

68 Strömstads kommun 

69 Sundbybergs kommun 

70 Sundsvalls kommun 

71 Svensk sjuksköterskeförening  

72 Svenska Barnmorskeförbundet  

73 Sveriges akademikers centralorganisation (Saco) 

74 Sveriges förenade studentkårer (SFS) 

75 Sveriges Kommuner och Regioner  

76 Sveriges universitets- och högskoleförbund  

77 Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) 

78 Tomelilla kommun 
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79 Tranås kommun 

80 Umeå universitet 

81 Universitets- och högskolerådet  

82 Universitetskanslersämbetet 

83 Uppsala universitet 

84 Valdemarsviks kommun 

85 Vårdförbundet 

86 Vårdföretagarna 

87 Västra Götalandsregionen 

88 Örebro universitet 

89 Östra Göinge kommun 

90 Överkalix kommun 

91 Överklagandenämnden för högskolan 

Remissvaren ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast  
den 31 oktober 2022. Svaren bör lämnas per e-post till 
u.remissvar@regeringskansliet.se. Ange diarienummer U2022/02430 och 
remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. 

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. 
Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven 
enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. 
Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument. 

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.  

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller 
materialet i betänkandet. 

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En 
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att 
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att 
svaret ger besked om detta. 

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna 
synpunkter.  
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Betänkandet kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats 
www.regeringen.se. 

Remissinstanserna kan utan kostnad beställa tryckta exemplar av 
betänkandet via ett beställningsformulär hos Elanders Sverige AB. 

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens 
promemoria Svara på remiss (SB PM 2021:1). Den kan laddas ned från 
Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se. 

 
 
 
Eva Lenberg 
Rättschef 
 
 
 
 
 

 

 

 

Kopia till 
 
Elanders Sverige AB 
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Remiss 
 
 
2022-07-05 
U2022/02430 
  
 

 
 

Utbildningsdepartementet 
Universitets- och högskoleenheten 
 

  

 

 

Telefonväxel: 08-405 10 00 
Fax: 08-24 46 31 
Webb: www.regeringen.se 

Postadress: 103 33 Stockholm 
Besöksadress: Drottninggatan 16 
E-post: u.registrator@regeringskansliet.se 

 

Remiss av betänkandet Tryggare i vårdyrket – en översyn av 

vissa frågor inom utbildning till sjuksköterska och barnmorska 

(SOU 2022:35) 

Remissinstanser 

1 Blekinge tekniska högskola 

2 Dorotea kommun 

3 Famna – Riksorganisationen för idéburen välfärd 

4 Forshaga kommun 

5 Göteborgs universitet 

6 Halmstads kommun 

7 Haninge kommun  

8 Heby kommun 

9 Helsingborgs kommun 

10 Herrljunga kommun 

11 Härjedalens kommun 

12 Högskolan Dalarna 

13 Högskolan i Borås 

14 Högskolan Kristianstad 

15 Högskolan Väst 

16 Högskolan i Gävle 

17 Högskolan i Halmstad 

18 Högskolan i Skövde 
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19 Karlstads universitet 

20 Karolinska institutet 

21 Katrineholms kommun 

22 Kiruna kommun 

23 Köpings kommun 

24 Landsorganisationen i Sverige (LO) 

25 Lekebergs kommun 

26 Lerums kommun 

27 Linköpings universitet 

28 Linnéuniversitetet 

29 Ljusdals kommun 

30 Luleå kommun 

31 Luleå tekniska universitet 

32 Lunds universitet 

33 Malmö universitet 

34 Marie Cederschiöld högskola 

35 Mittuniversitetet 

36 Mora kommun 

37 Mälardalens universitet 

38 Mörbylånga kommun 

39 Nora kommun 

40 Olofströms kommun 

41 Orust kommun 

42 Region Blekinge 

43 Region Dalarna 

44 Region Gotland 

45 Region Gävleborg 

46 Region Halland 

47 Region Jämtland Härjedalen 

48 Region Jönköpings län 
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49 Region Kalmar län 

50 Region Kronoberg 

51 Region Norrbotten 

52 Region Skåne 

53 Region Stockholm 

54 Region Sörmland 

55 Region Uppsala 

56 Region Värmland 

57 Region Västerbotten 

58 Region Västernorrland 

59 Region Västmanland 

60 Region Örebro Län 

61 Region Östergötland 

62 Röda Korsets Högskola 

63 Skövde kommun 

64 Socialstyrelsen 

65 Sophiahemmet Högskola 

66 Stiftelsen Högskolan i Jönköping 

67 Stockholms kommun 

68 Strömstads kommun 

69 Sundbybergs kommun 

70 Sundsvalls kommun 

71 Svensk sjuksköterskeförening  

72 Svenska Barnmorskeförbundet  

73 Sveriges akademikers centralorganisation (Saco) 

74 Sveriges förenade studentkårer (SFS) 

75 Sveriges Kommuner och Regioner  

76 Sveriges universitets- och högskoleförbund  

77 Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) 

78 Tomelilla kommun 
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79 Tranås kommun 

80 Umeå universitet 

81 Universitets- och högskolerådet  

82 Universitetskanslersämbetet 

83 Uppsala universitet 

84 Valdemarsviks kommun 

85 Vårdförbundet 

86 Vårdföretagarna 

87 Västra Götalandsregionen 

88 Örebro universitet 

89 Östra Göinge kommun 

90 Överkalix kommun 

91 Överklagandenämnden för högskolan 

Remissvaren ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast  

den 31 oktober 2022. Svaren bör lämnas per e-post till 

u.remissvar@regeringskansliet.se. Ange diarienummer U2022/02430 och 

remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. 

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. 

Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven 

enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. 

Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument. 

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.  

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller 

materialet i betänkandet. 

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En 

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att 

redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att 

svaret ger besked om detta. 

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna 

synpunkter.  
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Betänkandet kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats 

www.regeringen.se. 

Remissinstanserna kan utan kostnad beställa tryckta exemplar av 

betänkandet via ett beställningsformulär hos Elanders Sverige AB. 

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens 

promemoria Svara på remiss (SB PM 2021:1). Den kan laddas ned från 

Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se. 

 

 

 

Eva Lenberg 

Rättschef 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia till 

 

Elanders Sverige AB 
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 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
15 september 2022 

 

Justerandes sign    

 

Vonau § 40 Dnr VON 2022/42 

Remiss - Uppgiftsskyldighet för utförare 
inom socialtjänsten 

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts 
förslag till vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att inte besvara inbjudan att vara remissinstans 
gällande promemorian S2022/02856. 

Ärendebeskrivning 
Bakgrund 
När uppgifter som socialnämnden ansvarar för ska utföras av någon annan, behöver 
nämnden information från utföraren för att kunna följa upp insatsen och fullgöra 
sina åligganden som huvudman. Det råder i dag viss rättslig osäkerhet i fråga om 
huruvida en utförare kan lämna uppgifter till den socialnämnd som ansvarar för 
verksamheten eller om det hindras av tystnadsplikt eller sekretess. Frågan har framför 
allt lyfts i förhållande till privata utförare. För att fullgöra sitt ansvar har 
socialnämnden behov av ändamålsenlig information från den som utför insatser, 
oavsett om det sker i kommunens egen regi, i samverkan med en eller flera andra 
kommuner eller om kommunen anlitat en privat utförare. 

Beroende på hur socialnämnden väljer att ordna utförandet av insatser skulle 
sekretess- och tystnadspliktsgränser kunna uppstå. 

I betänkandet Hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag (SOU 2020:47) föreslås 
bland annat att bestämmelsen om god kvalitet i socialtjänstlagen (2001:453), 
förkortad SoL, ska kompletteras med ett uttryckligt krav på uppföljning och att det 
ska bli möjligt att tillhandahålla insatser utan föregående individuell behovsprövning. 
Av remissvaren till betänkandet framkommer att flera remissinsatser ser ett behov av 
ett tydligt lagstöd för att kunna följa upp privata utförare. 

I promemorian lämnas därför förslag om att införa en sekretess och 
tystnadspliktsbrytande uppgiftsskyldighet för utförare i verksamhet enligt 
socialtjänstlagen. Uppgifter som ska lämnas ut är sådana som socialnämnden behöver 
för kvalitetssäkring, administration, uppföljning eller utvärdering samt sådana 
uppgifter som nämnden behöver för att erbjuda en fast omsorgskontakt enligt 4 kap. 
2 b § SoL.  
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 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
15 september 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 40 forts. 

 

Den föreslagna bestämmelsen föreslås träda i kraft samtidigt som eventuella andra 
ändringar av socialtjänstlagen. 

Förvaltningen avger, genom socialchef Camilla Andersson, följande yttrande: 
Tjänstepersoner inom socialtjänstens område anser att den föreslagna bestämmelsen 
kring uppgiftsskyldigheten är bra. Det har uppfattats svårt och märkligt när utförare 
inte delat all information till vårdansvariga.  

Att vara remissinstans innebär att kommunen får en inbjudan att lämna synpunkter 
på förslagen eller materialet i promemorian. Då det är en välkommen förändring utan 
motsättningar så anser förvaltningen att ett svar på remissen inte bidrar till någon 
ytterligare information som kan vara till nytta för regeringen.  

Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt i ärendet. 

Barnperspektivet 
Inte aktuellt i ärendet. 

Miljöperspektivet 
Inte aktuellt i ärendet. 

Uppföljning 
Ingen uppföljning av ärendet. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att inte besvara inbjudan att vara remissinstans 
gällande promemorian S2022/02856. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, socialchef Camilla Andersson, handlingsid: Von 2022.529. 

Remiss - Uppgiftsskyldighet för utförare inom socialtjänsten, handlingsid: Von 
2022.413. 

_________ 

Beslutet skickas till:  

Regeringskansliet 
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Remiss 
 
 
2022-07-04 
S2022/02856 
  

Socialdepartementet 
Emilia Danielsson 
08-405 85 02 

  

 

Remittering av promemorian Uppgiftsskyldighet för utförare inom 

socialtjänsten 

Remissinstanser 

1 Akademikerförbundet SSR 

2 Alvesta kommun 

3 Barnombudsmannen 

4 Bengtsfors kommun 

5 Botkyrka kommun 

6 Diskrimineringsombudsmannen 

7 E-hälsomyndigheten 

8 Ekobrottsmyndigheten 

9 Famna – Riksorganisationen för idéburen välfärd 

10 Folkhälsomyndigheten 

11 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd 

12 Forum – idéburna organisationer med social inriktning 

13 Funktionsrätt Sverige 

14 Föreningen Sveriges Socialchefer 

15 Företagarna 

16 Förvaltningsrätten i Göteborg 

17 Förvaltningsrätten i Malmö 

18 Göteborgs kommun 

19 Hjo kommun 

 

Telefonväxel: 08-405 10 00 Postadress: 103 33 Stockholm 
Fax: 08-24 46 31 Besöksadress: Fredsgatan 8 
Webb: www.regeringen.se E-post: s.registrator@regeringskansliet.se 
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20 Hovrätten för Västra Sverige 

21 Inera AB 

22 Inspektionen för vård och omsorg 

23 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 

24 Integritetsskyddsmyndigheten 

25 Justitiekanslern 

26 Jämställdhetsmyndigheten 

27 Kammarrätten i Jönköping 

28 Kammarrätten i Stockholm 

29 Karlstads kommun 

30 Katrineholms kommun 

31 Kils kommun 

32 Kommerskollegium 

33 Kommunal 

34 Konkurrensverket 

35 Kronofogdemyndigheten 

36 Kungsbacka kommun 

37 Leksands kommun 

38 Linköpings kommun 

39 Luleå tingsrätt 

40 Lunds universitet  

41 Lysekils kommun 

42 Malmö kommun 

43 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 

44 Nacka kommun 

45 Näringslivets Regelnämnd 

46 Oskarshamns kommun 

47 Pajala kommun 

48 Regelrådet 

49 Riksarkivet 

87



 

3 (5) 

 
 

50 Riksdagens ombudsmän 

51 Riksrevisionen 

52 Skellefteå kommun 

53 Socialstyrelsen 

54 Sorsele kommun 

55 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 

56 Statens institutionsstyrelse 

57 Statistiska centralbyrån 

58 Stockholms kommun 

59 Stockholms universitet  

60 Sundsvalls kommun 

61 Surahammars kommun 

62 Svea hovrätt 

63 Svedala kommun 

64 Svenskt Näringsliv 

65 Sveriges advokatsamfund 

66 Sveriges Kommuner och Regioner 

67 Södertälje kommun 

68 Tomelilla kommun 

69 Torsås kommun 

70 Trollhättans kommun 

71 Upphandlingsmyndigheten 

72 Uppsala kommun 

73 Uppsala universitet  

74 Varbergs tingsrätt 

75 Vetenskapsrådet 

76 Vindelns kommun 

77 Vision 

78 Vårdförbundet 

79 Vårdföretagarna Almega  
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80 Åre kommun 

81 Örebro kommun 

Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet  

senast den 8 november 2022. Svaren bör lämnas per e-post till 

s.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till

s.sof@regeringskansliet.se. Ange diarienummer S2022/02856 och 
remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. 

Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven 

enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. 

Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument. 

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats. 

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller 

materialet i promemorian. Om remissen är begränsad till en viss del av 

promemorian, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i 

remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen 

lämnar synpunkter också på övriga delar. 

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En 

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att 

redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att 

svaret ger besked om detta. 

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna 

synpunkter.  

Promemorian kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats 

www.regeringen.se. 
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Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens 

promemoria Svara på remiss (SB PM 2021:1). Den kan laddas ned från 

Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se. 

 

 

 

Tony Malmborg 

Departementsråd 

 

 

 

 

Kopia till 

Elanders Sverige AB, e-postadress: betankande@elanders.com 
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 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
15 september 2022 

 

Justerandes sign    

 

Vonau § 41 Dnr VON 2022/35 

Justering av avgifter för måltider 2023 

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts 
förslag till vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att uppräkning sker 
enligt Måltidsverkstans priser för 2023 av måltidskostnader på särskilt boende och 
middagsabonnemang ordinärt boende för respektive avgift och taxa enligt bilaga med 
handlingsid: Von 2022.510. 

Deltar inte i beslutet 
Per-Olof Örnsved (SD) deltar inte i beslutet. 

Ärendebeskrivning 
Föreslagen uppräkning av måltidsavgifterna grundar sig på det pris som 
verksamheten betalar för det som levereras av Måltidsverkstan.  

Då Måltidsverkstans priser inte är klara inför 2023 beroende på utvecklingen av 
inflationen kan avgifterna justeras efter kommunfullmäktiges beslut om budget 2023. 

Uppräkningen i förslaget är att de olika delarna av portionspriset räknas upp i 
enlighet med prisutvecklingen för varje del i KPI juli 2022. Personalkostnad 2%, 
livsmedel med 13% och hyran(energikostnad) 9%. Sammanväg ökning med 6,6%. 

Vård- och omsorgsnämndens inriktning i sitt senaste förslag till avgifter för måltider 
utgick från att inte subventionerna någon mellanskillnad mellan måltidsverkstadens 
priser och vad man tar ut i avgift från brukaren, vilket tidigare skett under flertalet år. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget innebär ingen förändring på verksamhetens ekonomi då beslutet innebär 
att ökningen av måltidsavgifterna följer ökningen av portionspriset.  

Barnperspektivet 
Barnperspektivet är inte aktuellt att beakta i detta ärende då avgifterna inte avser 
insatser till barn. 

Miljöperspektivet 
Miljöperspektivet är inte aktuellt att beakta i detta beslut. 
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 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
15 september 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 41 forts. 

 

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

Förvaltningens förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att uppräkning sker 
enligt Måltidsverkstans priser för 2023 av måltidskostnader på särskilt boende och 
middagsabonnemang ordinärt boende för respektive avgift och taxa enligt bilaga med 
handlingsid: Von 2022.510. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, verksamhetscontroller Jonas Svensson, handlingsid: Von 2022.530. 

Justering av avgifter för måltider 2023, handlingsid: Von 2022.510. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

 

Kommunfullmäktige 

Ekonomichef Elisabeth Wahlström 
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Vård- och omsorgsnämnden 
 

 
 
 
Avgifter och taxor 2023 vård- och omsorgsnämnden 
 
Föreslagen uppräkning av måltidsavgifterna grundar sig på det pris som verksamheten betalar för det som levereras av 
måltidsverkstan.  
 
Då Måltidsverkstans priser inte är klara inför 2023 beroende på utvecklingen av inflationen kan avgifterna justeras efter 
Kommunfullmäktiges beslut om budget 2023. 
 
Portionsprisets olika delar räknas upp i enlighet med prisutvecklingen för varje del i KPI juli 2022. Personalkostnad 2%, 
livsmedel med 13% och hyran(energikostnad) 9%. Sammanvägd ökning med 6,6%. 
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Vård- och omsorgsnämnden 
 

 
Uppräkning av portionsprisets delar (sammanvägt 6,6%): 
 
 
Måltidskostnader särskilt boende (ingår inte i 
maxtaxan) 

2021 2022 
 

2023 

Middag inklusive efterrätt 72 kr/portion 74 kr/portion 79 kr/portion 
Frukost eller kvällsmat 35 kr/portion 36 kr/portion 38 kr/portion 
Eftermiddagskaffe 17 kr 18 kr 19 kr 
Måltidsabonnemang 3 653 kr/månad 3 720 kr/månad 3 960 kr/månad 

 
 
Middagsabonnemang ordinärt boende 2021 2022 2023 
Helt middagsabonnemang 2 500 kr/månad. I 

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

2 520 kr/månad. I 
abonnemanget ingår en 
måltid per dag 
inklusive leverans till 
hemmet samtliga dagar 
under månaden. 

2 670 kr/månad. I 
abonnemanget ingår en 
måltid per dag inklusive 
leverans till hemmet 
samtliga dagar under 
månaden. 

Halvt middagsabonnemang 1 250 kr/månad. I 
abonnemanget ingår en 
måltid per dag inklusive 
leverans till hemmet i 15 
dagar. 

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

1 335 kr/månad. I 
abonnemanget ingår en 
måltid per dag inklusive 
leverans till hemmet i 15 
dagar. 
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 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
15 september 2022 

 

Justerandes sign    

 

Vonau § 42 Dnr VON 2022/48 

Socialstyrelsens nationella 
brukarundersökning 2022 

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts 
förslag till vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna informationen och lägger 
densamma till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Socialstyrelsen har årligen sedan 2013 (med undantag för 2021) genomfört den 
nationella enkätundersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Det är en 
enkätundersökning som skickas till personer som är 65 år och äldre och som bor i 
ordinärt boende med stöd av hemtjänst eller som bor på särskilt boende för äldre.  
 
Syftet med undersökningen är att ge enskilda äldre en röst samt att ta fram 
kvantitativa mått på äldreomsorgen utifrån brukarnas perspektiv. Det möjliggör att 
utfallet av insatser kan användas som grund förförbättringsarbetet ute på de olika 
enheterna.  
 
Svarsfrekvensen i Tomelilla kommun är i genomsnitt är 50 %, vilket innebär att cirka 
hälften av de boende eller de med hemtjänst tyvärr inte svarat. Är det färre än sju 
svarande på en enhet redovisas inte något resultat.  
 
Nedan sammanfattas resultaten för Tomelilla, både gällande särskilt boende och 
hemtjänst. 

Bemötande och inflytande 
Årets brukarundersökning bland äldre visar bland annat att man är fortsatt nöjd med 
det bemötande man får, både inom hemtjänsten och på särskilda boenden. 
94 procent i stället för 96 procent, en liten minskning från 2020, tycker att man får 
bra bemötande från personalen på boendet och inom hemtjänsten har det ökat från 
93 till 97 procent. Att ge sig tid att se brukaren och att ge brukaren ett gott 
bemötande kan vara avgörande för dennes välbefinnande. Därför är det viktigt att 
verksamheterna fortsätter satsa på att digitalisera verksamheterna så man möjliggör 
tid till mänskliga möten där de behövs bäst. 
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 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
15 september 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 42 forts. 
 
När det gäller inflytande inom hemtjänsten gällande vilka möjligheter man har till att 
påverka vilka tider man som brukare kan få hjälp, så kan man se en försämring. 47 
procent 2022 i stället för en redan låg siffra på 57 procent 2020. Inom särskilt boende 
har det i stället förbättrats från 60 procent 2020 till 80 procent 2022. 
 
Ett annat sätt att få inflytande är att känna till möjligheten att lämna in synpunkter 
och klagomål. Det är endast 54 procent av brukarna som har hemtjänstinsatser som 
vet var de ska vända sig med sina synpunkter och klagomål. Inom särskilt boende vet 
51 procent var de ska vända sig med sina synpunkter och klagomål. 
 
Trygghet 
 
Tryggheten har ökat i hemtjänsten från 81 procent 2020 till 88 procent 2022. Det är 
positivt att tryggheten ökat med tanke på tiden med en pandemi. En slutsats kan vara 
att man känt sig trygg för att man har bott hemma och inte på särskilt boende då 
mycket av den negativa fokusen har varit på särskilt boende. Verksamheterna har 
också varit följsamma i att följa folkhälsomyndighetens råd i omsorgsarbetet hos den 
enskilde och det i sig har skapat trygghet hos brukarna i hemtjänsten. 
 
På boenden har andelen som känner sig trygga minskat från 88 procent 2020 till 86 
procent 2022. 2019 var 95 procent av de svarandena trygga på sitt särskilda boende. 
När enkäten skickades ut 2022 pågick fortfarande pandemin och den betraktades 
som en allmän- och samhällsfarlig sjukdom. Med anledning av att de äldre har varit 
speciellt utsatta i denna pandemi så är det inte konstigt att känslan av trygghet har 
påverkats till det negativa och då speciellt på särskilt boende. Trots allt så är inte 
försämringen mellan 2020 och 2022 markant men däremot så är det en försämring 
från 2019. 
 

Känslan av ensamhet är störst på särskilt boende 
På frågan om de besväras av ensamhet på särskilt boende så svarar 26 procent att de 
inte besväras av ensamhet så 74 procent av de boende besväras av ensamhet. 2020 
var det 69 procent som besvärades av ensamhet. Att det är en ytterligare försämring 
nu 2022 kan ju härledas till pandemin trots att man åtta månader innan enkäten 
upphävde besöksförbud på särskilt boende. Verksamheterna har under pandemin 
varit behjälpliga med att hålla kontakten med anhöriga på olika sätt, både via 
”skärmtälten” och via dator, läsplatta och mobil. 
 I ordinärt boende besväras 55 procent av ensamhet. Det är inga stora skillnader i 
siffrorna från tidigare år. Då frågorna besvarats mitt under en pågående pandemi så 
skulle man kunna tro att flera skulle känna sig ensamma men så är det alltså inte i  
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 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
15 september 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 42 forts. 

Tomelilla. Kanske är en anledning att anhöriga och vänner har hörsammat att höra 
av sig oftare till sina äldre. Dock är det många av våra brukare som besväras av 
ensamhet. Ökningen syns i hela landet och främst då på särskilt boende. 

Ekonomiska konsekvenser 
Redovisningen medför inga extra kostnader. 

Barnperspektivet 
Redovisningen medför inga extra kostnader. 

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

Uppföljning 
Ingen uppföljning av redovisningen görs. 

Redovisning/föredragning 
Socialt ansvarig socionom Alexandra Ruda redovisar resultatet för Tomelilla 
kommun. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna informationen och lägger 
densamma till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, socialt ansvarig socionom Alexandra Ruda, handlingsid: Von 
2022.531. 

Brinkehem - Handlingsplan för åtgärder utifrån resultatet i socialstyrelsens nationella 
brukarundersökning 2022, handlingsid: Von 2022.511. 

Norrevång - Handlingsplan för åtgärder utifrån resultatet i socialstyrelsens nationella 
brukarundersökning 2022, handlingsid: Von 2022.512. 

Valkyrian - Handlingsplan för åtgärder utifrån resultatet i socialstyrelsens nationella 
brukarundersökning 2022, handlingsid: Von 2022.513. 
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 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
15 september 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 42 forts. 

 

Valkyrian - Analys utifrån resultatet i socialstyrelsens nationella brukarundersökning 
2022, handlingsid: Von 2022.514. 

Byavången - Handlingsplan för åtgärder utifrån resultatet i socialstyrelsens nationella 
brukarundersökning 2022, handlingsid: Von 2022.515. 

Byavången - Analys utifrån resultatet i socialstyrelsens nationella brukarundersökning 
2022, handlingsid: Von 2022.516. 

Brösarp - Handlingsplan för åtgärder utifrån resultatet i socialstyrelsens nationella 
brukarundersökning 2022, handlingsid: Von 2022.517. 

Hemtjänst väster - Handlingsplan för åtgärder utifrån resultatet i socialstyrelsens 
nationella brukarundersökning 2022, handlingsid: Von 2022.518. 

Hemtjänst centrum - Handlingsplan för åtgärder utifrån resultatet i socialstyrelsens 
nationella brukarundersökning 2022, handlingsid: Von 2022.519. 

Hemtjänst centrum - Analys utifrån resultatet i socialstyrelsens nationella 
brukarundersökning 2022, handlingsid: Von 2022.520. 

Hemtjänst söder - Handlingsplan för åtgärder utifrån resultatet i socialstyrelsens 
nationella brukarundersökning 2022, handlingsid: Von 2022.521. 

Hemtjänst söder - Analys utifrån resultatet i socialstyrelsens nationella 
brukarundersökning 2022, handlingsid: Von 2022.522. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

 

Vård- och omsorgsnämnden 
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Analys av år 2022 resultat av den Nationella brukarundersökningen från 
Hemtjänst Söder. 
 
Andelen svarande för Hemtjänst Söder 2022 var mellan 40-60 %. 
 
Eftersom analys och handlingsplan skulle lämnas in innan arbetsplatsträffarna och boenderåden 
startat upp efter semestern, så kommer verksamheten att arbeta vidare med resultatet av 
undersökningen under hösten tillsammans med personalen och de boende. 
 
Ensamhet 
Frågeställningen kring ensamhet visar på ett resultat från år 2022 på 32 %, mot år 2020 som låg 
på 40 %.  
I frågeställningen om hur brukarna besvärats av ensamhet under pandemin jämfört mot tidigare 
var resultatet att 74% inte kände någon skillnad. 
Brukarna utrycker ibland att det känns ensamt när de sitter hemma och inte har någon att prata 
med eller något socialt att göra. Sedan pandemin började har detta blivit mer påtagligt för många.  
De har framfört till personalen att de väntat och sett fram emot personalens besök.  
 
Bemötande 
Resultatet med 100 % för år 2022 är samma som 2020 vilket känns oerhört glädjande. Personalen 
har fått till sig att de skulle göra Socialstyrelsens Värdegrundsutbildning och inlämnar ett diplom 
när den är gjord. Vi har fortsatt att arbeta under pandemin med olika bemötande frågor. Hur 
personalen bemöter har känts väldigt viktigt under denna tid eftersom många av våra brukare 
enbart har träffat vår personal från hemtjänsten. Deras umgänge, aktiviteter med andra personer 
som de vanligtvis träffar har starkt begränsats samtidigt som det har funnits en stor oro för vad 
som händer. Här har gruppledare och personal på ett fantastiskt sätt haft en bra dialog med 
brukarna. Ordet bemötande kan även ha olika innebörder för den enskilde om vad det innebär, 
både för boende och personal. 
 
Informerar om tillfälliga förändringar 
Resultatet 2022 visar på 50 % mot år 2020 som var 69 %. Gruppledare i hemtjänsten är väldigt 
aktiv med att kontakta brukare om det sker någon förändring under vardagarna. Vår upplevelse 
är att personalen meddelar förseningar eller annat och att det sker på ett bra sätt vilket resultatet 
talar emot. Detta behöver vi titta vidare på tillsammans varför det är så. Gruppledare gör även 
socialdokumentation vid förändringar av ex städning och tvätt tider. 
Tidigare provade vi att lämna ut lappar om det var någon förändring, då brukare ibland glömmer 
att vissa ändringar är gjorda.  
Framöver kommer vi att vara extra uppmärksamma och lyhörda för signaler hos brukarna 
gällande detta. 
 
Tillräckligt med tid för att utföra sitt arbete 
Resultatet 2022 var 59 % mot år 2020 som var 79 %. Genom planeringsverktyget Intraphone 
som vi använder i hemtjänsten så sker all planering av insatser hos brukarna. I Intraphone finns 
många funktioner för att säkerställa att det finns tillräckligt med tid för att utföra de insatser som 
är beviljade hos brukaren. När vi gått igenom vårt schema via Intraphone visar det på att det 
funnits/finns gott om tid till alla insatser och restider mellan brukarna. Vi kan inte se att 
planeringen skulle orsaka att det inte finns tid för insatser hos brukaren. 
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Under pandemin har brukarna velat att personalen skulle stanna kvar efter att insatsen var utförd 
för att pratat en stund. Tyvärr är inte det alltid möjligt. Om inte personalen hade möjlighet till 
detta, så har det haft betydelse hur personalen har svarat brukarna.  
Ibland får även personalen höra av brukarna när larmtelefonen ringer att ” – jagar de dig nu? – åk 
du så du hinner… mm ”. Tänker att även detta kan påverka brukarnas upplevelse om att ha 
tillräckligt med tid för insatser. 
Brukarna uttrycker även att personalen håller på mycket med mobilen, men det är flera olika 
system som ska handhas av personalen på plats, Phoniro, Intraphone och e-signering. Detta 
kanske medför att brukare känner att det tar tid från dem. 
 
Analys av de fem frågor där andelen positiva svar är högst 
 

1. Får bra bemötande från personalen. 
 

2020 – 100 %  
2022 – 100 % 

Glädjande att vårt arbete kring bemötande visar ett så positivt svar. Viktigt att fortsätta 
jobba aktivt med bemötande frågan trots ett högt resultat. Det vill säga hur vi bemöter 
våra brukare och att värdegrunden hålls levande. Att vi i personalen inte bara tänker på 
vårt sätt att kommunicera i mötet utan även vad vårt kroppsspråk förmedlar. 
Frågeställningar att jobba med är exempelvis – Hur går/rör vi oss? Har vi ögonkontakt 
med den vi pratar med? Är vi ”här och nu” i samtalet och visar att vi har tid för brukaren 
eller vi är redan på nästa besök som ska göras? Hur pratar vi med varandra vid 
exempelvis dubbelbemanningar och hur kan det uppfattas av brukaren? 
Här finns många intressanta saker att lyfta och reflektera över som tyvärr glöms bort 
ibland. APT samt intern träffar kommer att användas för att diskutera vidare i detta. 
 

2. Har inte avstått från några hemtjänstinsatser under pandemin 
 

2022 – 96 % 
Tänker att eftersom brukarna känt förtroende och trygga med personalen så har det 
bidragit till att de har fortsatt med sina insatser även under pandemin. 

 
3. Känner förtroende för personalen. 

 
2020 – 89 % 
2022 – 89 % 
Vi har fortsatt att jobba med kontinuitet av personal då vi anser att det är viktigt för att 
bygga ett bra förtroende hos brukaren, samt att gruppledare är aktiv i kommunikationen 
med brukaren. Personalens bemötande och uppträdande hos brukaren har också en viktig 
betydelse för att skapa ett gott förtroende. 

 
4. Hur tryggt eller otryggt är det att bo hemma med hemtjänst 

 
2020 – 85 % 
2022 – 85 %  

100



 

 
 
 
 

Förenade Care AB, Höjdrodergatan 19, 212 39 Malmö. Tel växel 040-601 81 00. Org nr 556535-5400. www.forenadecare.com 

Precis som det gäller förtroende så påverkas även tryggheten för brukarna med att det är 
kontinuitet med personal som kommer samt att personalen har ett gott bemötande och 
uppträdande i brukarens hem. 
 

5. Personalen utför sina arbetsuppgifter bra 
 
2020 – 92 % 
2022 – 79 % 
Tidigare år har vi diskuterat vad ”bra” kan innebära för brukaren. Definitionen av ordet 
”bra” kan ha betydelse för hur man svarar på frågan. Vi har alla olika referensvärde. 
Ser även vikten av att personalen får tid att diskutera hur de gör hos olika brukare. Att de 
kan ge vandra tips som exempelvis ”jag gör så här och det fungerar bra…. Men detta sätt fungerar 
inte….” 
Viktigt att ”huret” i GFP är tillräckligt tydligt och lätt att följa. 
Ser en stor vinst i att gruppledaren i hemtjänsten är aktiv både administrativt och ute hos 
brukarna. Hon har daglig kontakt under vardagar med biståndshandläggare och 
sjuksköterska. Detta gör att hon på ett bra sätt kan informera och handleda personalen i 
olika frågor som rör brukaren. 

 
 

Analys av de fem frågor där andelen positiva svar är lägst 
 

1. Kan påverka vilka tider personalen kommer 
 
2020 – 70 % 
2022 – 42 % 
Ett bra samarbete och kommunikation mellan brukare, biståndshandläggare och 
gruppledare är viktigt för att brukarens önskemål om tid ska kunna utföras. Vi har många 
som vill ha morgon hjälp samtidigt och det är inte alltid så lätt att tillmötesgå. Viktigt att 
analyser frågan vidare i personalgruppen och med brukarna.  

 
2. Vet var man vänder sig med synpunkter och klagomål. 

 
2020 – 68 % 
2022 – 46 % 
Vi tog ett omtag kring denna fråga 2019 då vårt resultat var lågt, vilket gjorde att resultatet 
året efter blev högre. Brukarna brukar vara aktiva med att ringa till gruppledare för att 
framföra sina synpunkter, både positivt samt då förbättringar behövs, så vet inte riktigt 
varför svarsfrekvensen är så låg. Vi kommer att lyfta detta för vidare arbete kring frågan. 

 
3. Kan du välja utförare av hemtjänsten 

 
2020 – 25 % 
2022 – 48 % 
Denna fråga är inte direkt aktuell då Tomelilla kommun är indelad i hemtjänst område 
och det är olika hemtjänstgrupper inom respektive område. Så lite oklart vad det är som 
brukarna har svarat på här. 
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4. Meddelar personalen i förväg förändringar 
 
2020 – 69 % 
2022 – 50 % 
Gruppledare arbetar aktivt med att kontakta brukare om det är några förändringar i 
schemat, därför känns det oklart varför denna siffra har sjunkit på detta sätt. Vidare 
analys av detta med personal och brukare för att försöka finna vad som kan förbättras. 

 
      5.   Personalen har tillräckligt med tid för arbetet. 
 
             2020 – 79 % 
             2022 – 59 % 

Genom schemaplaneringssystemet Intraphone så planeras alla insatser och restider mellan 
brukarna. Vi kan inte se att planeringen skulle orsaka att det inte finns tid för insatser hos 
brukaren. Vänligen ta del av längre analys ovan. 
 

 
I Tjänsten  
Tomelilla 2022-09-08 
 
Tina Persson 
Verksamhetschef  
Valkyrian och hemtjänst Söder Forenede Care AB 
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Handlingsplan för åtgärder utifrån resultatet av nationella brukarundersökningen, 

 Hemtjänst Söder, Förenade Care 
Andel svarande 40-60 %  

 
VAD? HUR? VEM? NÄR? UPPFÖLJNING: 

Kan påverka vilken tid 
personalen kommer 
 

Samverkan med 
biståndshandläggare, 
gruppledare, brukare och 
personal 

Gruppledare 
Personal 
 

Fortlöpande 
Samverkan 
APT 
 

Resultatet av 
Brukarundersökningen 
2023 

Veta var man framför 
synpunkter och klagomål 

Omtag med att lämna ut 
information/blanketter till 
brukare 

Gruppledare 
Personal 

Fortlöpande 
 

Resultatet av 
Brukarundersökningen 
2023 

Tillräckligt med tid att utföra sitt 
arbete 

Gruppledare fortsätter med 
noggrann daglig 
schemaplanering. 
Personalen tänker på hur de 
svarar/kommunicerar med 
brukaren samt hur larm mottas 
av personalen hemma hos 
brukare. 
 

Gruppledare 
Personal 

Fortlöpande Resultatet av 
Brukarundersökningen 
2023 

103



Meddela i förväg om tillfälliga 
förändringar 

Gruppledare/Personal 
fortsätter med att ringa ut 
förändringar som sker.  
 

Personal 
Gruppledare 

Fortlöpande 
 

Resultatet av 
Brukarundersökningen 
2023 
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Analys av resultat från den Nationella brukarundersökningen 2022 från Hemtjänst 

Centrum. 

 
 
Andelen svarande för Hemtjänst Centrum 2022 var mellan 60–80%. 

 

Ensamhet 

2020 var siffran på 33 %. 2022 landade siffran på 45% Det betyder att känslan av ensamhet finns kvar hos 

många av våra kunder som ett resultat av pandemin vi alla gått igenom. 

Ett skäl till att ensamheten minskat kan vara att samhället öppnat upp, aktiviteter startat igen och man 

kan åter uppta kontakt med vänner på ett tryggare sätt. 

Anhöriga har kanske inte funnits så nära kunden under pandemin men finns åter närmare kunderna 

genom att man återtagit firande av storhelger och bemärkelsedagar. 

En känsla av ensamhet kan även vara del av att någon maka/make kanske inte finns mer i ens närhet 

eller att man ser att vänner försvinner. 

 

Bemötande 

2020 års resultat var 91 % och 2022 visar enkäten på en ökning till 97 %. 

Kontinuerligt arbetar vi gemensamt med intern utbildning (Trygg Hemma samt BPSD registrering) och 

har kontinuerlig handledning för de som arbetar i demensteamet genom att få diskutera hur man bäst 

kan stötta och bemöta kunderna.  

Värdegrunds arbete är ständigt pågående, värdegrunds ledare finns i gruppen.  

 

Få kontakt med personal 

2020 års resultat är 74 % och 2022 visar enkäten på en liten ökning till 77%. 

Kunderna samt anhöriga har kontaktuppgifter till gruppledaren som alltid är nåbar mellan måndag – 

fredag. De skall även fått kännedom om att de kan ringa ett annat telefonnummer där de kan lämna 

meddelande på vår telefonsvarare.  

En bättre dialog mellan gruppledaren samt medarbetarna skapar/ger även våra kunder en större 

trygghet. 
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Analys av de fem frågor där andelen positiva svar är högst 

 

1. Vet var man vänder sig med synpunkter och klagomål. 

 

2020 – 43 % 

2022 – 69 % 

 

            Tydlig information till nya kunder i ordinärt boende. Möta kunden om man hörsammar att det  
            finns synpunkter/klagomål och vägleda vidare. 
            I välkomstmaterialet ligger en blankett för synpunkter klagomål för Forenade Care samt även för  
            Tomelilla kommun. 

 

2. Får bra bemötande från personalen. 

 

2020 – 91 %  

2020 – 97 % 

 

Dialog i hur vi bemöter våra kunder sker kontinuerligt och att omtanke, vänlighet och service 

hålls levande och att vi utför vårt arbete utifrån det. Att personalen inte bara tänker på vårt sätt 

att kommunicera verbalt i mötet med kunden utan även vad vårt kroppsspråk förmedlar 

Reflektioner att ta med sig är:  

Är vi ”här och nu” i samtalet och visar att vi har tid för den enskilde eller vi är redan på nästa 

besök som ska göras? Hur pratar vi med varandra vid exempelvis dubbelbemanningar och hur 

kan det uppfattas av kunden? 

Att gemensamt arbeta med hur vi kommunicerar är ett kontinuerligt pågående arbete, där alla 

har ett ansvar. 

 

3. Brukar personalen komma på avtalad tid? 

 

2020 – 51 % 

2020 – 84 % 

 

Kommunikation både mellan gruppledare och medarbetare är en framgångsfaktor men även 

medarbetarna sinsemellan. Medarbetarna har blivit mycket bättre på att be varandra om 

hjälp om man behöver det, även när man är klar med sina insatser/uppdrag så ringer man 

kolleger och erbjuder sin hjälp. 

 

4. Hur tycker du personalen utför sina arbetsuppgifter? 

 

2020 – 77 % 

2022 – 97 % 

 

En daglig bra planering av gruppledare i dialog med personalen som är lyhörd för behov och 

förändringar för kunden. Återigen så vill jag nämna att en framgångsfaktor är att gruppledaren 

finns i samma rum som medarbetarna vilket underlättar dialog och gör medarbetarna mer 

delaktiga vilket i sin tur minskar stressen. 

 

 

5. Händer det att du besväras av ensamhet? 

 

2020–33 % 

2022 – 45 %  

 

              Ett skäl till att ensamheten minskat kan vara att samhället öppnat upp, aktiviteter startat igen 

              och man kan åter upptar kontakt med vänner på ett tryggare sätt. 
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Analys av de frågor där andelen positiva svar är lägst 

 

1. Är handläggarens beslut anpassat efter dina behov? 

 

2020 – 81 %  

2022 – 79 % 

 

Oklart här vad som ger sänkning av svaret. Det finns en mycket nära/god samverkan mellan 

gruppledare/personal och biståndshandläggare i kommunen som vi värnar om. 

 

 

2. Kan du påverka vid vilka tider man får hjälp 

 

2020 – 53 % 

2022 – 50 % 

 

Oklart vad som gör att kunderna svarat mindre positivt på denna fråga då andra svar väger 

över så positivt. Vi arbetar aktivt med att göra kunderna delaktiga i planeringen av deras 

insatser som vi skall utföra. 

 

            

              Årets resultat är mycket glädjande och det betyder att vi kan fortsätta att arbeta och utvecklas  

              i arbetsgruppen på det sätt vi gör idag. Att gruppledaren sitter i samma rum som kollegorna 

              är/har varit en framgångsfaktor då alla medarbetare blir sedda och hörda utan att man 

              behöver ta plats i gruppen.  

 

 

 

 

Maria Lerjerud Verksamhetschef  
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Huvudrubrik 
Vård och 
omsorg 

Underrubrik 
Handlingsplan 

Dokumentnamn 
Nationella brukarundersökningen 2022 

Upprättad av: 
Maria Lerjerud 

Utgåva 
 

Fastställd/godkänd av 
 

Giltig fr o m:  
 

Handlingsplan för åtgärder utifrån resultatet av nationella brukarundersökningen, 
Hemtjänst Centrum Förenade Care 

Andel svarande 60–80 %  

 

VAD? HUR? VEM? NÄR? UPPFÖLJNING: 
Möjligheten att påverka tider för 
hjälpens utförande. 
Hänsyn till önskemål om hur 
hjälpen ska utföras. 

Följa genomförandeplan och 
den enskildes önskemål. 
Vara närvarande i alla möten 
och aktivt lyssna. 

Personal, gruppledare Fortlöpande Resultatet av 
Brukarundersökningen 
2023 

Hur tycker du personalen utför 
sina arbetsuppgifter, nöjdhet 90 
% 

Uppföljning av personalens 
utförande enligt 
genomförandeplan 

Kontaktman, 
gruppledare, ledning  

Fortlöpande Resultatet av 
Brukarundersökningen 
2023 

Om personalen kommer på 
avtalad tid 

Uppföljning i Intraphone 
avseende tid då personalen 
utför insats. Närheten till dialog 
mellan gruppledare samt 
medarbetare. 

Personal, gruppledare Fortlöpande Resultatet av 
Brukarundersökningen 
2023 

Om personalen brukar ha 
tillräckligt med tid för att kunna 
utföra sitt arbete 

Kontinuerlig dialog mellan 
gruppledare och medarbetare. 
En framgångsfaktor är att 
gruppledaren nu sitter i samma 
rum som medarbetarna vilket 

Personalen, gruppledare Fortlöpande Resultatet av 
Brukarundersökningen 
2023 

108



leder till att denne hör vad som 
diskuteras och kan möta det i 
ett tidigare skede. 
Medarbetarnas inställning till 
sitt uppdrag samt ett arbete att 
förebygga stress. 

Bemötande (91 %) 
 

Kontinuerligt ha en dialog med 
medarbetarna, alla kan inte 
passa ihop med alla. Hitta 
lösningar i stället för att vara 
kvar om situationen inte är bra. 

Gemensamt ansvar av 
alla som möter den 
enskilde 

Fortlöpande 
 

Resultatet av 
Brukarundersökningen 
2023 

Trygghet att bo hemma med 
hemtjänst 
Förtroende för personalen 

Kontinuitet i personalplanering 
Kort tid för besvarande av larm 
Fungerande kontaktmanskap   

Personal, gruppledare 
Ledning  

Fortlöpande Resultatet av 
Brukarundersökningen 
2023 

Vet vart man vänder sig med 
synpunkter och klagomål 

Tydlig information till nya 
kunder i ordinärt boende. Möta 
kunden om man hörsammar att 
det finns synpunkter/klagomål 
och vägleda vidare. 
I välkomstmaterialet ligger en 
blankett för synpunkter 
klagomål för Forenade Care 
samt även för Tomelilla 
kommun. 
 

Kontaktperson, personal, 
gruppledare, ledning. 
 
Gemensamt ansvar 

Fortlöpande Resultatet av 
Brukarundersökningen 
2023 
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Huvudrubrik 
Vård och 
omsorg 
 

Underrubrik 
Handlingsplan 
Hemtjänst Västra 

Dokumentnamn 
Nationella brukarundersökningen 2022 

Upprättad av: 
 

Utgåva 
 

Fastställd/godkänd av 
 

Giltig fr o m:  
2022-09-01 

Handlingsplan för åtgärder utifrån resultatet av nationella brukarundersökningen, 
 

VAD? HUR? VEM? NÄR? UPPFÖLJNING: 
Låg svarsfrekvens Förmedla information till 

brukare och anhöriga om värdet 

av att delge sina åsikter 

Enhetschef 
 

Vintern 2022 
 

Våren 2023 
 

Synpunkter och klagomål Informera och sprida om hur 

man kan lämna synpunkter och 

klagomål till brukare och 

anhöriga 

Enhetschef Hösten 2022 Våren 2023 

Informera om förändringar Att i så god tid som möjligt 

informera om mindre och större 

förändringar i verksamheten 

Kontaktperson, arbetslag 
och enhetschef 

Hösten 2022 Hösten 2022 

Påverkan av när insatser utförs Möjliggöra för att i högre 

utsträckning kunna påverka när 

insatser genomförs 

Kontaktperson, arbetslag 
och enhetschef 

Hösten 2022 Våren 2022 

Personalkontinuitet 

 

Genom att arbeta mer effektivt 

med planering och för bästa 

möjliga personalkontinuitet 

Kontaktperson, 
arbetslaget och 
enhetschef 

Hösten 2022 Hösten 2022 
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Huvudrubrik 
Vård och 
omsorg 
 

Underrubrik 
Handlingsplan 
Brösarp 

Dokumentnamn 
Nationella brukarundersökningen 2022 

Upprättad av: 
 

Utgåva 
 

Fastställd/godkänd av 
 

Giltig fr o m:  
2022-09-01 

Handlingsplan för åtgärder utifrån resultatet av nationella brukarundersökningen, 
 

VAD? HUR? VEM? NÄR? UPPFÖLJNING: 
Kontaktmannaskapet Uppdrag och arbetssätt 

behöver gås igenom 

Enhetschef 
 

Vintern 2022 
 

Våren 2023 
 

Personalkontinuitet 

 

Genom att arbeta mer effektivt 

med planering för bästa möjliga 

personalkontinuitet 

Kontaktperson, 
arbetslaget och 
enhetschef 

Hösten 2022 Våren 2023 

Kontakt Förtydliga hur man kontaktar 
verksamheten 

Enhetschef Hösten 2022 Våren 2023 

Informera om förändringar Att i så god tid informera 

brukarna om förändringar. 

Kontaktperson, 
arbetslaget och 
enhetschef 

Hösten 2022 Våren 2023 

Synpunkter och klagomål Informera och sprida om hur 

man kan lämna synpunkter och 

klagomål till brukare och 

anhöriga 

Enhetschef Hösten 2022 Våren 2023 
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Förenade Care AB, Höjdrodergatan 19, 212 39 Malmö. Tel växel 040-601 81 00. Org nr 556535-5400. www.forenadecare.com 

Analys av resultat från den Nationella brukarundersökningen 2022 från Byavången. 
 
Andelen svarande från Byavångens särskilda boende 2022 var mellan 40–60 %. 

 

 

Ensamhet 

2020 var siffran på 33 %. 2022 landade siffran på 29%. Det betyder att känslan av ensamhet finns kvar 

hos många av våra hyresgäster som ett resultat av pandemin vi alla gått igenom. 

Anhöriga har kanske inte funnits så nära den enskilde som de i normala fall skulle varit, firande av 

storhelger och bemärkelsedagar skett annorlunda. 

En känsla av ensamhet kan även vara del av att någon maka/make kanske inte finns mer i ens närhet 

eller att man ser att vänner försvinner. 

Omvårdnadspersonal har en central roll i att uppmärksamma hyresgästerna i deras förmåga att delta 

samt deras närvaro/ eller icke närvaro vid aktiviteter som sker i verksamheten.  

Möjligheten att samtala med närstående via en uppkoppling på nätet finns på Byavången, men denna 

möjlighet används tyvärr sällan. 

 

Bemötande 

2020 års resultat var 91 % och har i år 2022 landat på 92%. 

Socialstyrelsens Värdegrundsutbildning är en del av webbutbildningar i vårt lokala års hjul för all 

omvårdnadspersonal. Vi använder oss av levnadsberättelsen och den ger oss en kunskap om 

hyresgästen som vi annars kanske missat.  

Omvårdnadspersonal ger kontinuerligt varandra feed- back när man uppfattar att kollega kanske 

utrycker sig/handlar mindre bra. 

Omtanke, vänlighet och service är våra ledord och det är vi stolta över att leva upp till. 

 

Aktiviteter 

Alla aktiviteter har åter kommit i gång igen efter pandemin som påverkade våra hyresgäster mycket 

negativt. Vi har startat med utflykter med Forenade Cares minibussen. Gymnastik sker gemensamt/eller 

enskilt på enheterna antingen ute eller inne (vi är fortsatt noga med att hålla en distans och minska 

risken för ev. smitta). 

Vi har köpt in en terapikatt som kan ge hyresgäster en stund av lugn och närhet. 

Våra hyresgäster har förmånen att kunna få ta del av aktiviteter som anordnas av Café Kryddan, det är 

mycket uppskattat. 

 

 

Boenderåd 

Vi ser ett positivt resultat av arbetet med att lyssna in vad våra hyresgäster tar upp vid boenderåd. 

Detta är ett viktigt möte för att inhämta synpunkter och önskemål kring bland annat aktiviteter, mat, 

måltidssituation i verksamheten. Boenderådet sker kontinuerligt på plan 1 + 2.  

Gruppledare deltar vid detta möte för att fånga upp vad/vilka önskemål som framkommer, för att 

sedan delge verksamhetschef. Kostchefen i Tomelilla är inbjuden att delta vid dessa möten och det har 

varit mycket uppskattat då denne haft möjlighet att närvara. 

 

Resurser 

En medarbetare har fått ansvar för att samordna aktiviteter samt det finns utsedda aktivitetsombud på 

varje enhet. 

En medarbetare har kontinuerlig handledning för medarbetarna som arbetar på våra demensenheter, 

denne ansvarar även för Senior Alert samt BPSD. 

Planeringen för start av anhöriggrupper fick skjutas på framtiden r/t pandemin men nu har arbetet åter 

kommit igång med planering att erbjuda detta till anhöriga som önskar. 
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Analys av de fem frågor där andelen positiva svar är högst 

 

 

1. Hur brukar maten smaka? 

 

2020 – 73 % 

2022 – 96 % 

 

               Vi ser ett positivt resultat av arbetet med att lyssna in vad våra hyresgäster tar upp vid  

               boenderåd. Se utförligare analys i boenderåd i text ovan. 

 

2. Brukar personalen meddela dig i förväg om tillfälliga förändringar? 

 

2020–56 % 

2020 – 72 %  

 

Alltid en ständig dialog i vikten av att informera/berätta för våra hyresgäster om ev. 

förändringar som kan ske. Vi har aktivt arbetat med att medarbetarna gemensamt varje 

morgon gör en tydlig struktur i arbetet och detta har lett till en bättre framförhållning och då 

kan information ges till hyresgästerna innan saker skall ske/ändras. 

 

 

3. Brukar du kunna påverka vid vilka tider du får hjälp? 

 

2020 – 47 % 

2022 – 91 % 

 

               Engagerade medarbetare som möter våra hyresgästers behov och önskemål. Kommunikation 

               mellan medarbetarna är en viktig del i framgången. 

 

4. Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras? 

 

2020–68 % 

2022–91 %  

 

               Engagerade medarbetare som möter våra hyresgästers behov och önskemål.   

               Kontaktmannaskap tas på stort allvar av medarbetarna. 

 

 

5. Är det trivsamt i de gemensamma utrymmena? 

 

2020–56 % 

2020–79 %  

 

Medarbetarna lägger stor vikt av att det skall vara en trevlig miljö för våra hyresgäster. 

Det kan ske genom olika teman vid helger eller att det pyntas för årstiden mm 
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Analys av de fem frågor där andelen positiva svar är lägst 

 

1. Hur nöjd eller missnöjd är du med de aktiviteter som erbjuds på ditt äldreboende? 

 

2020 – 59 %  

2022 – 45% 

 

              Resultatet kan med stor sannolikhet vara påverkat av att pandemin fortfarande var mer aktuell 

              när enkäten fylldes i av hyresgästerna.                 

 

2. Är möjligheterna att komma utomhus bra eller dåliga? 

 

2020 – 72%  

2022 – 61% 

 

Samma svar som ovan. 

 

 

3. Händer det att du besväras av ensamhet? 

 

2020 – 33 % 

2020 – 29 % 

 

Även svaren på denna fråga tror jag präglas av pandemin, det har under en lång tid funnits 

rutiner om att hyresgäster ska vara i sina lägenheter vid förkylningssymtom, detta kan ha gjort 

att känslan av ensamhet känts större.  

 

4. Hur tryggt eller otryggt känns det att bo på ditt äldreboende? 

 

2020 – 90% 

2022 – 88 % 

 

Ingen stor minskning men det är en nog så viktig fråga för oss att fortsätta arbeta aktivt med.  

Att medarbetarna burit skyddsutrustning i nära omvårdnad skulle kunna vara en faktor då det 

kan försvåra för den äldre att se vem de möter. 

 

5. Hur lätt eller svårt är det att få träffa sjuksköterska vid behov? 

 

               2020–84 % 

               2022–70 % 

 

Bemanningen gällande sjuksköterskor har varierat senaste året, detta kan var ett skäl till 

upplevelsen hyresgästerna har. Omorganisationen och att sjuksköterskorna finns nära idag på 

boendet tror jag kommer ge ett helt annat resultat nästa mätning. 

 

 

 

Maria Lerjerud Verksamhetschef 2022-09-07 
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Huvudrubrik 
Vård och 
omsorg 

Underrubrik 
Handlingsplan 

Dokumentnamn 
Nationella brukarundersökningen 2022 

Upprättad av: 
Maria Lerjerud 

Utgåva 
 

Fastställd/godkänd av 
 

Giltig fr o m:  
 

Handlingsplan för åtgärder utifrån resultatet av nationella brukarundersökningen, 
Byavången särskilt boende, Förenade Care 

Andel svarande 40–60 %  

 

VAD? HUR? VEM? NÄR? UPPFÖLJNING: 
Är du trygg på ditt boende? Se våra hyresgäster och vara 

uppmärksamma på deras 
individuella behov av 
gemenskap eller enskildhet. 
 

Omvårdnadspersonal. 
 

Fortlöpande Resultatet av 
Brukarundersökningen 
2023 

Är nöjd med de aktiviteter som 
erbjuds på äldreboendet 
 
 
 

Aktivt stimulera hyresgästerna 
att ta dela av de aktiviteter som 
erbjuds/även uppmuntra dem 
att komma med egna förslag.  
Aktivitetsombud utsedda på 
vardera enheten. Förenad Cares 
minibuss är nu i drift och vi 
erbjuder utflykter till 
hyresgästerna. Medborgarskolan 
startar erbjuda olika aktiviteter i 
höst. Vi har fått möjligheten att 
ta del av projektet Ung och 

Omvårdnadspersonal/ 
aktivitetsombud samt en 
utvald medarbetare med 
ansvar för samordning av 
aktiviteter. 

Fortlöpande Resultatet av 
Brukarundersökningen 
2023 
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omsorgsfull. Café Kryddan åter 
i öppet vilket ger våra 
hyresgäster en extra möjlighet 
till mer aktiviteter då det finns 
lättillgängligt. 
 

Är möjligheten att komma 
utomhus bra? 

Vi ska uppmärksamma och vara 
behjälpliga då våra hyresgäster 
önskar få komma ut på 
promenad eller bara njuta att 
vara utomhus. 

Omvårdspersonal Fortlöpande 
 

Resultatet av 
Brukarundersökningen 
2023 

Hur nöjd eller missnöjd är du 
sammantaget med ditt 
äldreboende? 

Uppmärksamma de boendes 
önskemål och synpunkter, ta 
det till oss och göra 
konstruktiva förändringar 
utifrån detta gemensamt 

Allas gemensamma 
ansvar 

Fortlöpande  
Boenderåd 
Ta upp på enhets 
möten 
 

Resultatet av 
Brukarundersökningen 
2023 

Besväras av ensamhet Uppmärksamma om 
hyresgästerna deltar i våra 
gemensamma aktiviteter. 
Uppmuntra till att de deltar. 
Om man inte vill delta i 
gemensamma aktiviteter så ska 
vi  säkerställa att hyresgästen får 
den aktivitet den behöver 
enskilt. 

Allas gemensamma 
ansvar 

 Resultatet av 
Brukarundersökningen 
2023 
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Förenade Care AB, Höjdrodergatan 19, 212 39 Malmö. Tel växel 040-601 81 00. Org nr 556535-5400. www.forenadecare.com 

Analys av år 2022 resultat av den Nationella brukarundersökningen från 
Valkyrian. 
 
Andelen svarande för Valkyrian 2022 var mellan 60 – 80 %. 
 
Eftersom analys och handlingsplan skulle lämnas in innan arbetsplatsträffarna och boenderåden 
startat upp efter semestern, så kommer verksamheten att arbeta vidare med resultatet av 
undersökningen under hösten tillsammans med personalen och de boende. 
 
Ensamhet 
Frågeställningen kring ensamhet visar på ett resultat från år 2022 på 31 %, mot år 2020 som låg 
på 56 %. 
Att 83% av de boende utrycker att de upplever mindre ensamhet eller ingen förändring mot 
tidigare under coronapandemin känns bra. 
Som alltid gällande frågan om ensamhet, undrar vi om de boende tolkat frågan på ett korrekt sätt.  
Under pandemin har mycket förändrats och ibland begränsats för de boende, exempelvis att 
träffa anhöriga, röra sig mellan olika enheter för fika och samtal eller gemensamma aktiviteter. 
Vi upplever att våra extra resurspersonal har en stor betydelse i vårt resultat som visar på att de 
boende upplever en mindre ensamhet. Deras arbetsinsatser påverkar även så att 
omvårdnadspersonalen får mer tid till de boende. 
Pratar med de boende om ensamhet kontinuerligt och de upplever alla ensamhet på olika sätt. De 
tycker att det finns möjlighet att träffa eller samtala med någon om det önskas, men samtidigt får 
vi till oss att de tycker det är skönt att gå in till sig själva för att vila eller annat.  
 
Bemötande 
Känns positivt att 2022 års siffror på 92 %, mot 2020 som var 100 %, att vårt arbete med 
bemötande frågor fortsätter att ge ett bra resultat. Vi kommer fortsätta arbeta med olika interna 
utbildningar och handledning planeras återkommande under året för att diskutera hur man bäst 
kan stötta och bemöta de boende. All personal har gjort Socialstyrelsens Värdegrundsutbildning 
och inlämnar ett diplom när den var klar. Värdegrundsfrågor lyfts även på APT för diskussion 
och återkoppling. Ordet bemötande kan även ha olika innebörder för den enskilde om vad det 
innebär, både för boende och personal. 
 
Aktiviteter 
På Valkyrian arbetar vi aktivt med aktiviteter under hela året. Resultatet för år 2022 med 64% 
från 2020 års 56 % kändes skönt.  
Under våren kunde vi åter igen uppta våra aktiviteter utanför boendet. För att nämna några 
exempel har vi haft cruising med rundtur i Tomelilla för de boende, gått till gudstjänst i kyrkan 
med cirka 20 boende och druckit kaffe i församlingshemmet efteråt, en söndag grillades det en 
hel gris på innergården som de boende kunde vara delaktiga i, ifrån start på morgonen till 
kvällsmaten som den serverades till. 
En aktivitet som blivit väldigt populär är fredagsförmiddagens frågesport. Diskussionerna kan bli 
både många och långa ibland. 
Vi har även varit ute med Förenade Cares utflyktsbuss några gånger under våren på de önskemål 
som de boende framfört under boenderåd eller kommit på att det hade varit trevligt att besöka. 
Kan vara fika vid havet eller i skogen, men även att besöka olika caféer och hembyar. 
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Vi kommer fortsätta att lyfta på boenderåden om vilka önskemål som finns för olika aktiviteter 
och utflyktsmål. Aktivitetsgruppen och personalen är duktiga och engagerade för att det ska 
finnas saker för de boende och närstående att ta del av. Vissa boende har uttryckt att de inte 
orkar lika mycket som tidigare och att bland annat åldern tar ut sin rätt.  
 
Mat och måltidsmiljö 
Resultatet visar på att vi fått ett lägre svar än vad vi förväntat oss. För oss så har mat och måltider 
ett stort värde och vi kommer aktivt att arbeta vidare med resultatet på boende. 
Alla enheter har kökspersonal under vardagar, demensenheter även under helger. 
I ett försök att få en variation i frukosten på helgen har vi vissa helger infört önskefrukost. 
Där kan de boende önska lite annorlunda, till exempel olika pålägg, speciella drycker, pannkakor, 
ägg med bacon, andra sorters bröd och bullar och mycket mer. 
Måltidsplanerare från Förenade Care är inbokad under hösten för att närvara vid måltider på 
enheterna och vara ett stöd till personalen. 
Ny kost- och måltidspärm är under upprättande och kommer att finnas tillgänglig för all 
personal. Även utbildningar inom mat och måltidsmiljöer tittas över för att öka kunskapen hos 
personalen. 
Det vi fått till oss av de boende är att de inte tyckt om att vi haft tallriksservering utifrån 
hygienriktlinjer under pandemin. De vill själva ta upp sin mat på sin tallrik. 
Under våren så byttes även kaffet ut till annan sort och de boende var inte helt nöjda med detta. 
 
Boenderåd 
Vi upplever att boenderådet är en viktig arena för att inhämta synpunkter och önskemål kring 
bland annat aktiviteter, mat, måltidssituation i verksamheten. Boenderådet planeras in fyra gånger 
per år på serviceenheterna. 
Verksamhetschef och gruppledare håller i dessa möten eftersom personalen träffar de boende 
under andra förhållande, så det upplevs lättare att diskutera och lyfta sina tankar med personer 
som inte har denna roll. 
 
Resurser 
Vi har sett att våra extra resurser har en stor betydelse i verksamheten. 
En servicepersonal finns i blå enhets kök på 50 %, hon arbetar mellan kl 07.30 - 12.00 måndag till 
fredag. Boende uppskattar att det finns någon i köket, känns bra att komma ut när någon finns 
där till frukost, oavsett när man vaknar, som har tid för en fika eller pratstund. Hon är behjälplig 
vid träningscykeln eller håller i sittgymnastiken på tisdag fm enligt önskemål som framkommit på 
boenderåden. 
Även en servicepersonal på 100 % som vaktmästare/allt i allo finns på verksamheten, han jobbar 
07.00 - 16.00 måndag till fredag. Han är delaktig i aktiviteter, högläsning, sopsortering, leveranser, 
sitter med vid måltider/fika, sköter blommor och odlingar med de boende. Möjlighet att fixar lite 
allt möjligt efter de boendes önskemål i deras lägenheter, samt går ut på promenader eller 
handlingar med de boende uppskattas. 
En servicepersonal på 50 % arbetar kl 09 - 13 måndag till fredag och hjälper till med de boendes 
tvätt, stryker, manglar, städar i lägenheterna till de boende, rullar upp håret om det önskas, läser 
något eller sätter sig för en pratstund. 
Under våren har vi fått ytterligare en extra resurs på grön enhet som jobbar kl 08 – 16 tre dagar i 
veckan måndag till fredag. Hon är behjälplig i köket vid måltider, är med på aktiviteter, finns för 
en pratstund eller vad som önskas. 
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Genom dessa extra resurser så friläggs lite tid för omvårdnadspersonalen som de kan lägga på de 
boende. Detta har blivit mycket omtyckt och uppskattat av både boende och personal. 
 
Analys av de fem frågor där andelen positiva svar är högst 
 

1. Får bra bemötande från personalen.  
 

2020 – 100 %  
2022 – 92 % 

Viktigt att fortsätta jobba på hur vi bemöter våra boende och att värdegrunden hålls 
levande. Att vi i personalen inte bara tänker på vårt sätt att kommunicera i mötet utan 
även vad vårt kroppsspråk förmedlar. Frågeställningar att jobba med är exempelvis – Hur 
går/rör vi oss? Har vi ögonkontakt med den vi pratar med? Är vi ”här och nu” i samtalet 
och visar att vi har tid för den boende eller vi är redan på nästa sak som måste göras? Hur 
pratar vi med varandra i korridoren och hur kan det uppfattas av de boende?  
Här finns många intressanta saker att lyfta och reflektera över som tyvärr glöms bort 
ibland. APT samt intern träffar kommer att användas för att diskutera detta. 

 
2. Besvärats av ensamhet under coronapandemin jämfört med tidigare 

 
2022 – 83 % 
Vi har inga siffror att jämföra mot tidigare, men känns bra att de boende inte känt sig mer 
ensamma under pandemin. Blandade aktiviteter på respektive enhet, införskaffning av 
paddor för att hålla kontakt med närstående samt inköp av nya smart TV till enheterna 
har förhoppningsvis bidragit till att det funnits alternativ att ta del av. Sedan har vår 
omvårdnadspersonal och servicepersonal varit duktiga på att vara lyhörda för de boendes 
behov. 

 
3. Möjligheterna att komma utomhus 

 
2020 – 65 % 
2022 – 83 % 
Vi har aktivt jobbat mycket med att det ska vara många promenader utomhus med 
boende, om så bara för en kort stund, av omvårdnadspersonal och servicepersonal som 
blivit uppskattade. Även balkonger och altanerna används flitigt för umgänge och fika.  
 

4. Har lätt att få kontakt med personalen på äldreboendet vid behov 
 

2020 – 88 % 
2022 – 79 %  
Frågeställningen lyfts alltid på boenderåden. Det som framkommit är att det ibland tar tid 
innan personalen svarar i porttelefonen. Vi har lyft detta med beställare och Österlenhem 
då denna är gammal och sliten. Det vi fått till oss är att porttelefon systemet ska bytas ut, 
oklart när. Ledningen för ett aktivt arbete med att göra slumpmässiga loggkontroller i 
larmloggen för att se svarstider på larm och återkopplar till personalen. 

5. Känner förtroende för personalen. 
 
2020 – 71 % 
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2022 – 79 % 
Vi har en låg personalomsättning vilket troligen bidrar till att de boende känner sig trygga 
med omvårdnadspersonal och servicepersonal.  
De boende har ofta aktiviteter, måltider och fika tillsammans på övre plans 
serviceenheter. Detta kan bidra till att de känner förtroende för omvårdnadspersonalen på 
båda enheterna då de hjälps åt. 
På nedre plan har vi ”öppna dörrar” mellan demensenheterna, detta gör att de boende går 
mellan enheterna och känner sig bekväma med omvårdnadspersonalen på båda enheter. 

 
 
Analys av de fem frågor där andelen positiva svar är lägst 
(två av dem rör sjuksköterska och läkarkontakt) 
 

6. Personalen meddelar i förväg om tillfälliga förändringar 
 
2020 – 80 % 
2022 – 42 % 
Vi har inte gjort några förändringar från tidigare år. Behöver utredas vidare via boenderåd 
och med personalen framöver. 
 

7. Hur trivsamt det är i de gemensamma utrymmena 
 
2020 – 65 % 
2022 – 46 % 
Oklart varför denna fråga fått lägre svar i år. De gemensamma utrymmena är begränsade 
och samma som tidigare. Frågan kommer att lyftas på boenderåden. 
 

8. Hur trivsamt är det utomhus vid boendet 
 
2020 – 65 % 
2022 – 54 % 
Vi har under flera år jobbat med att underhållet runt boendet ska vara trivsamt. Då det är 
en extern entreprenör som haft ansvaret, har vi upprepade gånger påtalat via mail och 
bilder, få exempelvis innergården med rabatter och stenläggningar rensade från ogräs. 
Varje år köper vi in och planterar blommor i krukor runt omkring boendet, men det de 
boende och anhöriga ser är högt ogräs mellan stensättningar och i rabatter. 

 
I Tjänsten  
Tomelilla 2022-09-08 
 
Tina Persson 
Verksamhetschef  
Valkyrian och hemtjänst Söder Forenede Care AB 
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Handlingsplan för åtgärder utifrån resultatet av nationella brukarundersökningen, 
Valkyrian, Förenade Care 

Andel svarande 60-80% 
 

VAD? HUR? VEM? NÄR? UPPFÖLJNING: 
Meddela i förväg 
om förändringar 

Lyfta vikten av att oavsett vilken 
förändring det gäller måste den 
återkopplas till den boende 

Personalen 
Gruppledare 

Kontinuerligt Resultatet av 
Brukarundersökningen 
2023 
 
 

Trivsamt i de 
gemensamma 
utrymmena 

Vara uppmärksamma på hur det ser ut i 
gemensamhetsutrymmet på enheterna. 
Lyfta med boende hur de ser på 
gemensamhetsutrymmena. 

Personalen 
Gruppledare/Ledningen 

Kontinuerligt 
Boenderåden 

Resultatet av 
Brukarundersökningen 
2023 
 

Trivsamt utomhus 
runt boendet. 
 

Under flera år har inte utemiljön skötts 
väl av ansvarig som handhar detta. Ogräs 
med mera påverkar de boendes trivsel 
utomhus på boendet.  

Personalen 
Gruppledare/Ledningen 

Kontinuerligt 
 
Boenderåd 

Resultatet av 
Brukarundersökningen 
2023 
 

121



Fastighetsägare har själva tagit över denna 
uppgift, men vi skickar fortfarande mail 
om eftersatt skötsel. 
 

Mat och 
måltidsmiljö 

Måltidsplanerare från Förenade Care är 
inbokad för att delta vid måltider under 
hösten. 
Ny kost- och måltidspärm är under 
framtagning och kommer att finnas 
tillgänglig för all personal. 
Kostombuden på enheterna kommer att 
ha ett närmare samarbete med 
måltidsplanerare. 
Livsmedelshygien utbildning planeras för 
personalen. 

Personalen 
Kostombud 
Gruppledare/Ledningen 

Kontinuerligt 
 
Boenderåd 

Resultatet av 
Brukarundersökningen 
2023 
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Handlingsplan för åtgärder utifrån resultatet av nationella brukarundersökningen, 
 

VAD? HUR? VEM? NÄR? UPPFÖLJNING: 
Låg svarsfrekvens Förmedla information till 

brukare och anhöriga om värdet 

av att delge sina åsikter 

Enhetschef 
 

Vintern 2022 
 

Våren 2023 
 

Informera om förändringar Att i så god tid som möjligt 

informera om mindre och större 

förändringar i verksamheten 

Kontaktperson, arbetslag 
och enhetschef 

Hösten 2022 Våren 2023 

Aktiviteter Utveckla aktiviteter individ- och 
gruppnivå. Inkludera boende 
och anhöriga, ta upp frågorna 
på boråd och anhörigträffar 

Arbetslagen och 
enhetschef 

Hösten 2022 Våren 2023 

Utevistelser Satsa på att öka andelen 
utevistelser 

Arbetslagen och 
enhetschef 

Hösten 2022 Våren 2023 

Inom och utomhusmiljön 
 
 

Det finns behov av att utveckla 

den gemensamma inom och 

utomhusmiljön. Ett påbörjat 

arbete som kommer att 

fortsätta under 2023 

Enhetschef ser över och 
initierar behov av insatser 

Våren 2023 Hösten 2023 
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Handlingsplan för åtgärder utifrån resultatet av nationella brukarundersökningen, 
 

VAD? HUR? VEM? NÄR? UPPFÖLJNING: 
Kontaktmannaskapet Uppdrag och arbetssätt 

behöver gås igenom 

Enhetschef Vintern 2022 Våren 2023 

Personalkontinuiteten 

 

Genom att arbeta mer effektivt 

med planering för bästa möjliga 

personalkontinuitet 

Arbetslagen tillsammans 
med chef 

Hösten 2022 Våren 2023 

Borådsmötens regelbundenhet 
 
 

Lägga det sammanhållande 

ansvaret på utsedd person 

 

Enhetschef utser person 
 

Hösten 2022 
 

Vintern 2022 
 

Inomhusmiljön 
 
 

Nästa steg är att titta vidare på 

framför allt måltidsmiljön. 

Enhetschef ser över och 
initierar behov av insatser 

Våren 2023 Hösten 2023 
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 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
15 september 2022 

 

Justerandes sign    

 

Vonau § 43 Dnr VON 2021/49 

Uppföljning internkontrollplan 2022 - 
Riskid 5, 7 och 10 

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts 
förslag till vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna informationen och lägger densamma 
till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Vård- och omsorgsnämnden antog på sitt sammanträde 2021-12-16 intern 
kontrollplan för 2022. Planen följs upp del- och helårsvis. 

Rapporten innehåller verksamhetens sammanfattande bedömning av uppföljningen 
av internkontrollplanen samt dokumentation av internkontrollplanens samtliga 
punkter, både direktåtgärder och granskningar. 

På punkten ”Risk för generella nattbesök på särskilt boende och inte de individuella 
behoven som styr” visade inte på så stora risker så det krävde omedelbara åtgärder. 
De nattliga tillsynerna bedöms inte vara generella utan de är utifrån den enskildes 
behov. Dock visar genomförandeplanerna på andra brister som att 
genomförandeplanen inte tydliggör den enskildes delaktighet i planen.  
  
På punkten ”Brister i introduktionen av nya medarbetare leder till kvalitetsbrist” visar 
svaren på enkäten som är utskickad till nyanställda på vissa brister i introduktionen. 
En del av bristerna är kända för verksamheten och arbetet med att förbättra 
introduktionen är ett redan pågående arbete, exempelvis att anpassa introduktionen 
utifrån den nyanställdas förkunskap. Kännedomen om sekretess och Lex Sarah/Lex 
Maria är god. Varierande svar gällande var man hittar de rutiner som man behöver 
för att utföra sitt arbete. En positiv aspekt som framkom var att majoriteten av de 
nyanställda upplevde bemötandet från sina nya kollegor som det mest positiva. 
 
Granskningspunkten ”Brister i brandskyddsarbetet” visar på brister. De brister 
granskningen har visat är att utbildningsinsatser gällande brandskyddsarbetet har 
blivit lidande på grund av pandemin.  
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 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
15 september 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 43 forts. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen bedömer inte att uppföljning av den interna kontrollplanen får några 
ekonomiska konsekvenser. 

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

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

Uppföljning 
Uppföljning av internkontrollplanen sker del- och helårsvis. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna informationen och lägger densamma 
till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, socialt ansvarig socionom Alexandra Ruda, handlingsid: Von 
2022.532. 

Uppföljning internkontrollplan 2022 - riskid 5, 7 och 10, handlingsid: Von 2022.523. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

 

Vård- och omsorgsnämnden 

Ekonomichef Elisabeth Wahlström 
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Uppföljning internkontrollplan 2022 – Vård- och omsorgsnämnden 
 
Denna rapport innehåller verksamhetens sammanfattande bedömning av uppföljningen av internkontrollplanen samt dokumentation av 
internkontrollplanens samtliga punkter, både direktåtgärder och granskningar.  
 
Sammanfattning 
På punkten ”Risk för generella nattbesök på särskilt boende och inte de individuella behoven som styr” visade inte på så stora risker så det krävde omedelbara 
åtgärder. Det visade på i denna granskning att tillsynen hos brukarna på natten var varierande både i syftet varför de utfördes samt i frekvensen på natten. 
Bedömningen utifrån detta är att tillsynen på natten utförs utifrån den enskildes behov.  
Syftet med den interna kontrollen är att förbättra där det finns risker och brister. Det framkommer andra brister i granskningen av genomförandeplanen och det är 
i vilken grad som den enskilde medverkar i framtagandet av sin genomförandeplan. Den enskildes delaktighet i sin egen plan är viktig. Det behöver möjliggöras för 
den enskilde att på något sätt kunna framföra hur man vill ha sin omsorg utförd. I annat fall där brukaren inte vill delta eller av andra själv inte kan delta i 
genomförandeplanen så behöver även detta framgå. 
  
På punkten ”Brister i introduktionen av nya medarbetare leder till kvalitetsbrist” visar svaren på enkäten som är utskickad till nyanställda på vissa brister i 
introduktionen. En del av bristerna är kända för verksamheten och arbetet med att förbättra introduktionen är ett redan pågående arbete, exempelvis att anpassa 
introduktionen utifrån den nyanställdas förkunskap. Kännedomen om sekretess och Lex Sarah/Lex Maria är god. Varierande svar gällande var man hittar rutiner. 
Från en sjuksköterska framkom det en synpunkt kring att ett önskemål var att introduktionen anpassades utifrån tidigare erfarenhet och kompetens. En positiv 
aspekt som framkom var att majoriteten av de nyanställda uppleva bemötandet från sina nya kollegor som det mest positiva. 
 
Granskningspunkten ”Brister i brandskyddsarbetet” visar på brister. De brister granskningen har visat är att utbildningsinsatser gällande brandskyddsarbetet har 
blivit lidande på grund av pandemin.  
 
Dokumentation av direktåtgärder och granskning 
 
Nedan dokumenteras internkontrollplanens samtliga punkter. Granskningen har inte visat på att några direktåtgärder behöver göras. 
 
Granskning 
Riskid 5 

Risk Risk för generella nattbesök på särskilt boende och inte individuella behov som styr. 
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Kontrollmoment Granskning 

Kontrollmetod Granska genomförandeplaner på särskilt boende 

Omfattning/ avgränsning Granska var 5 genomförandeplan på samtliga boenden 

Sammanfattande resultat 
av granskningen 

Granskningen visade på att de nattliga tillsynerna som genomförs på natten inte sker generellt utan är anpassade efter den enskildes 
behov.   

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder 

Fyra särskilda boenden är berörda av granskningen. Sammanlagt är 23 genomförandeplaner granskade. I ett ärende fanns det ingen 
genomförandeplan.  
I två genomförandeplaner hänvisar man till rörelselarm och dörrlarm på natten. I 15 genomförandeplaner så beskriver man 
nattbesök. Syftet med dessa nattbesök beskrivs varierande i varför de utförs samt varierar i antalet. Därav bedöms de inte utföras 
generellt utan utifrån den enskildes behov. I fem genomförandeplaner står det inget om besök på natten.   
I elva genomförandeplaner framkommer det att den enskilde varit delaktig. I tio genomförandeplaner framkommer det inget om 
hur eller om den enskilde eller dess företrädare varit delaktig. I en genomförandeplan har anhörig varit delaktig i stället för 
brukaren. 
 
Åtgärd: För att hålla kunskapen om genomförandeplanerna vid liv så är en åtgärd att utförarna har sin egen kontroll kvartalsvis och 
i dessa finns granskningspunkten genomförandeplanen med. I egenkontrollerna ska det stå en tydlig fråga kring om den 
enskilde/företrädare deltog vid genomförandeplanens upprättande. Om inte någon av dessa deltog så ska det framgå varför. En 
översyn av själva dokumentet genomförandeplan behöver också göras så att de är ett naturligt flöde i genomförandeplanen och det 
framgår på ett lätt sätt vad som behöver framgå i planen och vikten av den enskildes röst.  
  
När brukaren flyttar in på särskilt boende så har de ett beslut på särskilt boende men också ett beslut på hemtjänstinsatser i det 
särskilda boendet. 23 genomförandeplaner har granskats. I 15/23 beslut gällande hemtjänstinsatser i det särskilda boendet finns det 
inget beslut på nattinsatser. I denna granskning ingår inte att titta på hemtjänstbesluten utifrån nattinsatser. Dock skapas 
genomförandeplanen utifrån de insatser som den enskilde är beviljad samt att i utredningen ska behov av nattlig tillsyn finnas 
beskrivet om det finns behov av det. Så utifrån denna kontrollpunkt så kommer rutinen gällande beslut på insatser i det särskilda 
boendet ses över. 
 

Granskningstidpunkt 2022-01-01—2022-06-30 

Utförd av  Alexandra Ruda socialt ansvarig socionom 
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Granskning 
Riskid 7 

Risk Brister i introduktionen av nya medarbetare leder till kvalitetsbrist 

Kontrollmoment Granskning 

Kontrollmetod Enkät till alla nyanställda 

Omfattning/ avgränsning Samtliga 

Sammanfattande resultat 
av granskningen 

En enkät bestående av 16 frågor skickades ut via mejl till 32 personer. De 32 personerna var de som var nyanställda från 2022-01-
01 inom Stöd och omsorg.    
Totalt svarade 16 personer varav två var personer som hade börjat sin anställning på Individ och familjeomsorgen. Nedan redovisas 
de 14 personer som anställdes inom vård- och omsorg.  
Enkäten som är utskickad till nyanställda visar på vissa brister. En del av bristerna är kända för verksamheten och som man arbetar 
med för att förbättra och har förbättrat. Bland annat så är utbildningsportalen ecTracer i gång där personal kan få utbildning 
gällande verksamhetssystemet, social dokumentation, bemötande, delegeringsutbildning, demens A B C med mera. Introduktionen 
ska också möjliggöra för den nyanställda att få den kompetens de behöver för att utföra sitt arbete och därför är den flexibel utifrån 
personens förkunskaper. 
  
En viktig synpunkt som framkommit är att man önskar att introduktionen var mer anpassad för sjuksköterskor utifrån vilken 
erfarenhet de har med sig.  
 
Kännedomen om Lex Sarah/Lex Maria är god. Men det kan grunda sig i att personalen som anställs får skriva under en blankett 
som intygar att de har fått information om Lex Sarah/Lex Maria. Dock behöver man följa upp så personal vet vad, var och hur de 
ska göra avvikelserapportering.   
  
Att dokumentera och kunna nyttja verksamhetssystemet så man får reda på den information man behöver är grundläggande i 
verksamheten. Här finns förbättringsmöjligheter. Idag åligger det kollegorna att guida den nyanställda genom verksamhetssystemet.   
  
Att kunna utföra sitt arbete på ett korrekt sätt förutsätter att man känner till de rutiner som finns och i dessa kan hitta de svar man 
behöver för att utföra sitt arbete. Det är fortfarande så, visar enkäten att man som nyanställd går till sin kollega för att fråga var 
diverse rutiner finns. Kvalitetsledningssystemet ska underlätta för personalen att hitta de rutiner de behöver. I dagsläget kan man 
tolka det som att det är både i kvalitetsledningssystemet och att man frågor kollegor när det handlar om att hitta rutinerna. Att titta i 
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kvalitetsledningssystemet för att hitta information om sin verksamhet behöver verksamheterna prata om kontinuerligt så att det blir 
en naturlig del av arbetet.    
  

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder 

Frågan gällande om de vet var de hittar rutinerna för att kunna utföra sitt arbete så svarar majoriteten att de frågar en kollega eller 
tittar i pärmen på kontoret. Att man hittar dem i kvalitetsledningssystemet är det 3/14 som vet.   
12/14 har fått information om avvikelsehantering/händelserapportering så där är kännedomen god.  
14/14 känner till Lex Sarah/Lex Maria  
13/14 har fått information om sekretess. En person svarade att denne inte fick någon information men känner till sekretessen 
sedan tidigare.  
11/14 vet skillnaden mellan inre och yttre sekretess   
9/14 har fått information om hur de ska agera vid brand. Fyra personer har inte fått någon information. En person har fått delvis 
information.   
7/14 känner att de har fått tillräckligt med kunskap för att dokumentera i verksamhetssystemet. En person svarar att hen har fått 
lära sig själv. Resterande känner inte att de har fått tillräckligt med information.  
I kommunens utbildningsportal finns digitala utbildningar kring social dokumentation men också var i verksamhetsprogrammet 
man ska dokumentera.   
  
“Som nyanställd får man tillgång till en "loop" som ger dig en inblick i hur Tomelilla kommun är organiserat. Har du haft tid att 
genomföra den under din introduktion?” 8/14 har gjort den. En person känner inte till den och resterande har inte hunnit.  
  
Vid frågan ”om det var något speciellt som var bra med introduktionen” så kan man sammanfatta svaren med att det som de 
nyanställda har tyckt varit bra har varit de kollegor som de haft introduktionen med och kollegornas bemötande.  
  
Åtgärd: Arbetet med en god introduktion pågår redan och kommer att göra det fortsättningsvis: Introduktionen ska anpassas 
utifrån den nyanställdas förkunskaper samt att ge personalen den kompetens de behöver. Den digitala utbildningsportalen är ett bra 
verktyg i detta arbete. En annan åtgärd är att se över om den digitala utbildningen för verksamhetssystemet kan kompletteras med 
praktiska genomgångar av verksamhetsprogrammet för att säkerställa kvalitén i utförandet och att man som nyanställd känner sig 
trygg med att använda verksamhetsprogrammet. 
 
Rutinen för introduktion kommer att ses över för att säkerställa så inte viktig information som exempelvis hur man ska agera vid 
brand inte glöms bort vid nyanställning. 
 
Arbetet kring Lex Sarah/Lex Maria är ett pågående arbete. Exempelvis kommer man under hösten 2022 ha erfarenhetsmöte kring 
avvikelser och händelser som skett som har blivit Lex Sarah/Lex Maria. Olika professioner från vård- och omsorg kommer utifrån 
dessa möten tar lärdom och arbeta framåt för att undvika att det händer igen. 

130



Granskningstidpunkt 2022-01-01—2022-06-30 

Utförd av  Daniel Nielsen Kvalitetschef/Alexandra Ruda Socialt ansvarig socionom 

 
 
Granskning 
Riskid 10 

Risk Brister i brandskyddsarbetet 

Kontrollmoment Granskning 

Kontrollmetod Granska dokumentationen av brandskyddsarbetet 

Omfattning/ avgränsning 50% av särskilt boende och LSS bostäder. 

Sammanfattande resultat 
av granskningen 

De brister vi ser är att utbildningsinsatser blivit lidande på grund av pandemin. 

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder 

Utbildning av nya brandombud och brandansvariga har ej kunnat genomföras på grund av pandemin. Därav har nya brandombud 
och brandansvariga inte fått rätt utbildningsinsats. Dock har det hanterats genom att personal med adekvat utbildning täckt upp. 
Praktiska utrymningsövningar har ej kunnat genomföras. Utbildning av brandskyddsansvariga kommer att genomföras i oktober 
2022. Översyn av samtlig personal pågår för att uppdatera utbildningsplan för att säkerställa att personal med behov får rätt 
utbildning. En större utbildningsinsats av personalen planeras till våren 2023 för att därefter följa de uppdaterade 
utbildningsplanerna. 

Granskningstidpunkt 2022-01-01—2022-06-30 

Utförd av  Patrik Sikt Omsorgschef 
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Internkontrollplan 2022 
 
Verksamhet: Vård och omsorgsnämnden 
 
Risk-
id 

Risk 
Att en negativ händelse 
inträffar 

R
is

kv
är

de
 Kontrollmoment 

Vad ska granskas? 
 
(Ange tydligt om det är ett 
kontrollmoment eller en 
direktåtgärd.) 
 

Kontrollmetod 
Hur ska granskningen utföras? 

Omfattning/ 
avgränsning 
Hur ska urvalet ske? 

Ansvarig 
för 
genomförandet 
av granskningen 

Rapporteras 
till 
Till vem ska 
granskningen 
rapporteras? 

Rapporterings-
tidpunkt 
När ska granskningen 
rapporteras? 

5 Risk för generella 
nattbesök på säbo 
och inte individuella 
behov som styr 

6 Granskning 
 

Granska 
genomförandeplaner på 
särskilt boende 

Var 5:e 
genomförandeplan 
på samtliga 
boenden. 

Socialt 
ansvarig 
socionom  

Vård och 
omsorgsnämnd
en 

Per halvår 

7 Brister i Introduktion 
av nya medarbetare 
leder till 
kvalitetsbrister 

9 Granskning Enkät till nyanställda 
under 2022 

Samtliga nyanställda Kvalitetschef Vård och 
omsorgsnämnd
en 

Per halvår 

9 Brister i rutiner och 
hantering av hot och 
våldssituationer 

6 Granskning Granska lokala rutiner och 
hantering av tillbud, för 
hot och våld i 
verksamheten 

Samtliga enheter Omsorgschef Vård och 
omsorgsnämnd
en 

Per helår 

10 Brister i 
brandskyddsarbetet 

9 Granskning Granska 
dokumentationen av 
brandskyddsarbetet 

50% av särskilt 
boende och LSS 
bostäder. 

Omsorgschef Vård och 
omsorgsnämnd
en 

Per halvår 
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Förklaringar 
 
Riskid 
Riskid hämtas från riskanalysdokumentet. Ingen ny numrering görs alltså i den interna kontrollplanen. 
 
Risk 
De risker som är identifierade samt dokumenterade i riskanalysen förs över till den interna kontrollplanen. I riskanalysen bör det alltså finnas fler risker än vad det som är 
med i den interna kontrollplanen. Inga nya riskidentifieringar eller riskformuleringar görs alltså i den interna kontrollplanen. 
 
Riskvärde 
Riskvärdet på risken hämtas från riskanalysdokumentet. Ingen ny riskvärdering görs alltså i den interna kontrollplanen. 
 
Kontrollmoment 
Kontrollmomentet ska kunna visa om riskerna lett till de händelser som befaras. Det är viktigt att formulera kontrollmomentet tydligt så att det framgår vad som ska 
kontrolleras. Exempel på kontrollmoment kan vara kontroll av kännedom om policys, riktlinjer och rutiner, kontroll av utformning av avtal etc. 
 
Kontrollmetod 
För att genomföra ett kontrollmoment behöver man en kontrollmetod som följs på samma sätt varje gång kontrollen genomförs. Exempel på kontrollmetod kan vara 
intervjuer, enkäter, stickprov etc. 
 
Omfattning/avgränsning 
Det är sällan effektivt att kontrollera allt. Var tydlig med hur omfattande kontrollen ska vara för att få en tillräcklig grund för bedömning om eventuella väsentliga avvikelser. 
Exempelvis om stickprov av leverantörsfakturor ska göras, ange hur många leverantörsfakturor som ska kontrolleras. 
 
Ansvarig 
Ange vem som är ansvarig för att granskningen utförs. 
 
Rapporteras till  
Ange till vem uppföljningen av den interna kontrollplanen ska rapporteras. 
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Rapporteringstidpunkt 
Ange hur ofta granskningen ska utföras och när den ska rapporteras.  
 
 

134



 

 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
15 september 2022 

 

Justerandes sign    

 

Vonau § 44 Dnr VON 2022/3 

Anmälningsärenden 2022 

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

Ärendebeskrivning 
Beslut från IVO om avslutat Lex Maria-ärende  
Vård- och omsorgsnämnden i Tomelilla kommun gjorde den 21 april 2022 en Lex 
Maria-anmälan om allvarlig vårdskada inom hemsjukvården. IVO har den 31 augusti 
2022 beslutat att avsluta ärendet utan att vidta ytterligare åtgärder. 

Överklagan samt begäran om anstånd, personlig assistans enligt LSS  
Vård och omsorgsnämnden i Tomelilla beslutade den 17 augusti 2021 att avslå en 
ansökan om tillfälligt utökad personlig assistans i samband med kortare 
sjukhusvistelse. 

Beslutet har överklagats till förvaltningsrätten i Malmö. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, handlingsid: Von 2022.533. 

Beslut gällande anmälan enligt lex Maria om allvarlig vårdskada vid hemsjukvården i 
Tomelilla, dnr 3.1.1-18011/2022-7, handlingsid: Von 2022.491. 

Överklagan samt begäran om anstånd, personlig assistans enligt LSS, handlingsid: 
Von 2022.486. 

_________ 

Beslutet skickas till:  

Vård- och omsorgsnämnden 
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 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
15 september 2022 

 

Justerandes sign    

 

Vonau § 45 Dnr VON 2022/4 

Delegeringsbeslut augusti 2022 

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

Ärendebeskrivning 
Redovisning av delegeringsbeslut för perioden 

1 augusti - 31 augusti 2022 

 

Antal redovisade beslut: 

Vård och omsorg  

Augusti: 130 beslut 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, socialt ansvarig socionom Alexandra Ruda, handlingsid: Von 
2022.534. 

Delegeringsbeslut SoL och LSS augusti 2022, handlingsid: Von 2022.524. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Vård- och omsorgsnämnden 
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Statistik fattade beslut SoL och LSS 2022 

Beskrivning Juni Juli Augusti 
Hemtjänst 4 kap 1§ SoL bifall 109 85 96 

Trygg hemma 4k1§SoL bifall 3 6 4 

Boendestöd 4 kap 1§ SoL bifall 9 2 4 

Boendestöd 4 kap 1§ SoL avslag  
 

 

Dagverksamhet 4 kap 1§ SoL bifall 4 2 4 

Särskilt boende 4 kap 1§ SoL bifall 3 5 3 

Hemtjänstinsatser i särskilt boende 6 6 3 

Särskilt boende 4 kap 1§ SoL avslag    

Korttidsboende 4 kap 1§ SoL bifall 10 12 12 

Korttidsboende 4 kap 1§ SoL avslag    

Växelvård 4 kap 1§ SoL bifall 1 3 1 

Personlig ass 9 § kap 2 LSS bifall 
 

1  

Personlig ass 9 § kap 2 LSS avslag    

Personkretstillhörighet 1  
 

 

Ledsagarservice 9 kap 3§ LSS bifall 1 5  

Ledsagarservice 9 kap 3§ LSS avslag    

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 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 2 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 Anmälan till IVO    

SUMMA 152 140 130 
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