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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 20 oktober 2022 

 

Dialoger och informationsärenden Von 
2022-10-27 

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

Ärendebeskrivning 
Följande dialoger och informationsärenden behandlas på dagens sammanträde: 

1. Information från socialchef och omsorgschef. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2022-10-20 

 

Stöd och omsorg  

 

 

Olof Hammar 

Nämndsekreterare 
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 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
13 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

Vonau § 47 Dnr VON 2022/52 

Sammanträdesdagar 2023 för Von och 
Vonau 

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag 
till vård och omsorgsnämnden 
Vård och omsorgsnämnden beslutar att fastställa sammanträden 2023 för nämnd och 
arbetsutskott enligt förslaget i ärendebeskrivningen. 

Ärendebeskrivning 
Vård och omsorgsnämnden föreslås genomföra tio sammanträden 2023 inklusive 
extra sammanträdet i januari. De är förlagda till torsdagar klockan 08.30 i 
kommunhuset (lokal Äppelkriget bör om möjligt användas). Det är en minskning 
med ett sammanträde på våren och ett under hösten jämfört med tidigare år. 

Med tio sammanträden blir det fem veckor mellan varje sammanträde under 
perioden 26 januari till 15 juni och 31 augusti till 14 december. Inget sammanträde 
ligger då som senaste åren i omedelbar anslutning till julhelgen eller sista dagarna i 
juni precis innan de flesta går på sommarsemester. En annan fördel med fem veckor 
mellan sammanträdena är att beredning till kommande sammanträde inte sker 
omedelbart efter senaste sammanträdet utan ger en lucka på 8 dagar mellan 
nämndens sammanträde och nästa beredningsutskick.  

Eftersom en ny mandatperiod inleds 2023 behövs ett extra sammanträde i januari. På 
detta sammanträde ska nämnden formellt välja ett arbetsutskott och det valet måste 
ske innan utskottet genomför sitt första sammanträde. Vård och omsorgsnämnden 
ska enligt nämndens reglemente bland sina ledamöter och ersättare utse tre 
ledamöter och tre ersättare till nämndens arbetsutskott för mandatperioden 1 januari 
2023 – 31 december 2026. Bland ledamöterna i arbetsutskottet ska också väljas en 
ordförande, en 1:e vice ordförande och en 2:e vice ordförande. 
Valberedningsnämnden kommer innan valet formellt ska ske i nämnden lämna 
förslag gällande bemanning av vård och omsorgsnämndens arbetsutskott samt 
förslag på vem som ska utses till ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice 
ordförande. 
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 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
13 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 47 forts 

Förvaltningens förslag är att nämnden har sitt första sammanträde samma datum 
som arbetsutskottets första sammanträde äger rum. Efter presentation och val av 
arbetsutskott avslutas sammanträdet för nämnden och arbetsutskottet genomför sitt 
första sammanträde. Eftersom valet formellt inte genomförs tidigare kommer 
samtliga ledamöter och ersättare få tillgång till kallelse och handlingar till utskottets 
första sammanträde. Alternativet är att nämnden sammanträder och väljer utskott 
innan utskicket av kallelse och handlingar men ett sådant sammanträde måste i så fall 
genomföras direkt efter nyårshelgen vilket inte är optimalt ur flera aspekter. 

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslås genomföra nio sammanträden. 
De äger rum på torsdagar två veckor innan nämndens sammanträde klockan 08.30 i 
kommunhuset (lokal Svea Hund kommer i första hand bokas)  

Ordförandeberedning inför Vonau och Von sammanträden sker normalt på 
måndagen den vecka när utskicket till arbetsutskottet sker på fredagen. En 
kommunövergripande beredningsrutin har på uppdrag av kommunstyrelsens 
arbetsutskott tagits fram och gäller från den 1 november 2020. Handlingar till 
respektive månads sammanträde ska normalt vara nämndsekreteraren till handa 
senast två arbetsdagar innan ordförandeberedningen för att kunna färdigställas och 
distribueras dagen innan beredning. Ärenden som inte är färdigställda till 
ordförandeberedningen ska alltid godkännas av ordförande innan det läggs till 
dagordningen till sammanträdet. 

Kallelse och handlingar till nämnd och utskott publiceras i läsplattorna sex 
kalenderdagar före varje sammanträde. 

Förslag på Von och och Vonau sammanträden 2023 
Förslag på sammanträdesdagar för nämnden 2023: 
12 januari, 26 januari, 2 mars, 6 april (skärtorsdag), 11 maj, 15 juni, 31 augusti, 5 
oktober, 9 november, 14 december 

Förslag på sammanträdesdagar för arbetsutskottet 2023: 
12 januari. 16 februari, 23 mars, 27april, 1 juni, 17 augusti, 21 september, 26 oktober, 
30 november 

Ekonomiska konsekvenser 
Eftersom varje sammanträde med nämnden kostar uppskattningsvis 15-20 tkr i 
direkta kostnader att genomföra innebär det en besparing att ta bort ett sammanträde 
på våren och ett på hösten. Även utskotten kostar pengar att genomföra men 
eftersom det endast är tre ledamöter som deltar så kostar det betydligt mindre än ett 
sammanträde med hela nämnden. 
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 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
13 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 47 forts 

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

Miljöperspektivet 
Samtliga sammanträdeshandlingar är sedan länge digitala och under 2021 infördes 
digital protokolljustering vilket innebär att ordförande och justerare inte behöver resa 
till kommunhuset för att justera protokollen. 

Uppföljning 
Ingen formell uppföljning kommer ske av beslutade sammanträdestider men om 
något datum eller tid behöver ändras beslutas detta av nämnden. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Vård och omsorgsnämnden beslutar att fastställa sammanträden 2023 för nämnd och 
arbetsutskott enligt förslaget i ärendebeskrivningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2022-09-27, handlingsid: von 
2022.605 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

kanslichef Johan Linander 

nämndadministratör Patrik Månehall 
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 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
13 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

Vonau § 48 Dnr VON 2021/53 

Uppföljning av plan för avtals- och 
verksamhetsuppföljning 2022 

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag 
till vård och omsorgsnämnden 
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens uppföljning av 
nämndens ”Plan 2022 för uppföljning av avtal inom vård och omsorg som utförs av 
privata utförare samt verksamhetsuppföljning”. 

Ärendebeskrivning 
Vård -och omsorgsnämnden antar varje år en plan för uppföljning för de 
verksamheter som konkurrensutsatts i enligt med lagen om offentligt 
upphandling 2016:1145 (LOU). Kommunfullmäktiges program med mål och 
riktlinjer ligger till grund för planen.  
Syftet med uppföljningen är att följa upp i vilken utsträckning som 
leverantörerna uppfyller de krav som ställts i avtalen. Då huvuddelen av vård -
och omsorgs avtalskrav också är lagstyrt och reglerat i föreskrifter väljer 
nämnden i sin årliga plan att fokusera granskningen på vissa kvalitetsområden. 
Målet med uppföljningen är förutom avtalsuppfyllelse och en jämlik vård och 
omsorg även att stimulera samtliga utförare att förbättra kvaliteten på 
verksamheten. 
Pågående avtal: 

• Avtal med Förenade Care AB om driften av det särskilda boendet Byavången 
och hemtjänstområde Centrum 

• Avtal med Förenade Care AB om driften av det särskilda boendet Valkyrian 
och hemtjänst Söder.  

• Avtal med Tunstall Nordic om mottagning av larmanrop i ordinärt boende 
samt inköp av trygghetstelefoner, tillbehör och registrerings-och 
övervakningssystem.  
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 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
13 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 48 forts 

Uppföljningen har skett genom att enkäter har skickats ut samt granskning av 
den sociala journalen. Verksamhetsbesök har också skett. Uppföljningen har 
visat på att verksamheterna till stor del visar följsamhet till de rutiner och krav 
som finns. Granskningen visar dock på förbättringsområden exempelvis att 
man kan bli bättre på egenkontroller, rutiner som behöver uppdateras samt 
öka kunskapen hos utförarna. 
 

Avtal och verksamhetsuppföljningen 2022 redovisas i separat dokument med 
handlingsid: Von 2022.595. 

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 
Uppföljning kommer att ske utifrån de förbättringsområden som uppföljningen visat 
på. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens uppföljning av 
nämndens ”Plan 2022 för uppföljning av avtal inom vård och omsorg som utförs av 
privata utförare samt verksamhetsuppföljning”. 
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 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
13 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 48 forts 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse socialt ansvarig socionom Alexandra Ruda 2022-10-05, handlingsid: 
Von 2022.606 

YKAR Avtalsuppföljning verksamhetsuppf 2022, handlingsid: Von 2022.595 

Plan 2022 för uppföljning av avtal inom vård och omsorg som utförs av privata 
utförare samt verksamhetsuppföljning, handlingsid: Von 2021.1174 

 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Socialchef Camilla Andersson 
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Tomelilla kommun, Gustafs Torg 16, 271 73 Tomelilla 

 

 

 
2022- 09-16 

 

Uppföljning av avtal inom vård och omsorg som utförs av 
privata utförare samt verksamhetsuppföljning av 
egenregins verksamheter inom vård- och omsorg 2022. 
Avtalsuppföljning och verksamhetsuppföljning för konkurrensutsatta verksamheter 
har genomförts enligt plan för uppföljning för de verksamheter som 
konkurrensutsatts i enligt med lagen om offentligt upphandling 2016:1145 (LOU). 
Kommunfullmäktiges program med mål och riktlinjer ligger till grund för planen. 
Uppföljning har skett på lika villkor för alla utförare. Resultatet av uppföljningarna 
har sammanställts i en rapport som redovisas för nämnden i oktober 2022. 
Ansvariga för uppföljningen är socialt ansvarig socionom samt medicinskt ansvarig 
sjuksköterska. 
 

Syftet med uppföljningen var att följa upp i vilken utsträckning som leverantörerna 
uppfyller de krav som ställts i avtalen. Då huvuddelen av vård -och omsorgs 
avtalskrav också är lagstyrt och reglerat i föreskrifter valde vård- och 
omsorgsnämnden i sin årliga plan, att fokusera granskningen på vissa 
kvalitetsområden. Målet med uppföljningen var att förutom avtalsuppfyllelse och en 
jämlik vård och omsorg även att stimulera samtliga utförare att förbättra kvaliteten på 
verksamheten. 
 
Pågående avtal: finns med Förenade Care AB om driften av det särskilda boendet 
Byavången, hemtjänstområde Centrum, särskilda boendet Valkyrian och hemtjänst 
Söder.  Avtal pågår även med Tunstall Nordic om mottagning av larmanrop i 
ordinärt boende samt inköp av trygghetstelefoner, tillbehör och registrerings-och 
övervakningssystem.  
 
Prioriterade granskningsområden för 2022 avseende särskilt boende och hemtjänst i 
ordinärt boende samt verksamheter inom LSS var: granskning av den sociala 
dokumentationen (genomförandeplan och löpande journalanteckningar), 
granskning av att basala hygienrutiner är kända och hur de följs i verksamheterna 
samt granskning av att läkemedelshantering på boenden följer medicinskt ansvarigs 
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rutiner. Uppföljningsmetod angavs till att omfatta enkäter, intervjuer och granskning 
av dokumentation.  
 
 
Resultat från genomförda granskningar 
 
Granskning av Social dokumentation 
Granskningen har skett genom en enkät som skickats ut till alla verksamheter inom 
vård- och omsorg. Enkäten har innehållet frågor gällande hantering av 
genomförandeplanerna. Gällande granskning av de sociala journalerna har dessa 
granskats av SAS. De har slumpvis valts ut på varje verksamhet. 
 
Genomförandeplan 
50 % av enheterna svarar att alla brukare har en genomförandeplan på respektive 
verksamheter SoL och LSS.  I resterande verksamheter har majoriteten en 
genomförandeplan dock inte alla. 

I majoriteten av genomförandeplanen uppger verksamheterna att den enskilde eller 
dess företrädare är med vid upprättandet av genomförandeplanen. Har de inte 
deltagit så är anledningen att de inte har kunnat delta eller valt att inte delta. 

Vid frågan om hur verksamheterna säkerställer att genomförandeplanerna uppdateras 
kontinuerligt så det lite olika lösningar utifrån vilken verksamhet det är. Men varje 
verksamhet uppger att de har ett system för att se till så det följs upp. Man följer upp 
det på veckomöte, har det uppskrivet på tavla eller så är det 
gruppledare/kontaktman/stödpedagog som ansvarar för att sköta det.  

I majoriteten av verksamheterna är det kontaktmannen som upprättar 
genomförandeplanen med den enskilde. 

Det är viktigt att utförandet av de nattliga tillsynerna beskrivs i planen. Så det måste 
säkerställas att det blir en överrapportering från personal som arbetar på natten till 
personalen som arbetar på dagen hur dessa besök ska utföras så det kommer in i 
genomförandeplanen. Svaren är varierande och det är kontaktmannen alternativt 
nattpersonalen som ansvarar för att de kommer in i genomförandeplanen. 

  

Den sociala journalen 
Granskning har skett av den sociala journalen. 2022-05-01 började man arbeta i ett 
nytt verksamhetsprogram Combine. Det innebär att den sociala journalen är 
uppbyggt enligt livsområdena utifrån Socialstyrelsens modell Individens behov i 
centrum. För personalen så innebär det att de ska dokumentera den händelse som 
skett i rätt livsområde. Då detta kan vara en utmaning så har granskningen skett från 
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det att Combine gick i skarp drift 2022-05-01 inom. Granskningen har visat på att 
personalen inte använder livsområdena som det är tänkt utan man har fokuserat på 
visa rubriker som man skriver in alla händelser under. Detta skiljer sig inte mellan 
verksamheter. Det ser likadant ut oavsett om det är inom hemtjänst, boendestöd, 
bostad med särskild service eller särskilt boende. För att det ska bli en följsamhet i 
den sociala journalen samt att vi ska arbeta enhetligt och inte behöva lägga för 
mycket tid på att leta efter rätt rubrik att skriva under så behöver vi uppdatera vår 
digitala utbildning som gäller social dokumentation.  
I och med det nya verksamhetsprogrammet så skapas det idag automatiska 
journalanteckningar när ett uppdrag till utföraren skickas, när uppdraget bekräftas 
eller avslutas. Detta innebär att det är lättare att följa ärendegången på så vis. För 
övrigt så är kvalitén varierande. I vissa ärende är det svårt att följa det och det kan 
dokumenteras händelser som inte är väsentliga för ärendet. Att kvalitetsgranska den 
sociala journalen är något som måste göras kontinuerligt och personalen behöver 
uppdateras i rutinen Social dokumentation med jämna tillfällen.  

 

När det gäller social dokumentation så behöver det granskas genom egenkontroller i 
ute i verksamheterna för att man ska kunna fånga upp de brister som finns. Kvalitén 
på själva genomförandeplanerna behöver också ses över så bara det som ska vara 
med i en genomförandeplan är med så det är lätt att läsa dem och att de leder 
användaren av dokumentet rätt samt förtydligar den enskildes delaktighet sin 
omvårdnad. 

 
Granskning av Basal hygien och läkemedelshantering 
 
Granskning av kännedom om samt följsamhet till basala hygienrutiner har skett 
genom utskick av enkäter till verksamheternas enhetschefer/verksamhetschefer. 
Enkäten avsåg att för chefer utföra en så kallad tyst granskning via 
stickprovskontroller i personalgrupperna. I enkäten besvarades frågor kring basal 
handhygien, arbetsklädsel och skyddsutrustning. Övervägande del av resultatet visade 
följsamhet till basala hygienrutiner. Drygt 60 procent visade full följsamhet i samtliga 
moment vid granskning. Av de kontroller som inte visade på full följsamhet fanns 
cirka 10 procent som endast hade någon marginell brist i utförandet relaterat till 
uppkommen situation. Knappt 30 procent hade ett eller några missade delmoment. 
Fortsatt arbete föreligger för samtliga verksamheter med att bibehålla och även 
förbättra följsamhet mot hygienrutiner. Ny digital utbildning i basal hygien från 
Socialstyrelsen finns inlagd i verksamhetens utbildningsportal. Uppdatering av 
hygienrutiner kommer att ske enligt Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd om 
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förebyggande åtgärder i vissa verksamheter enligt SoL och LSS som kommer att gälla 
från november 2022. 

Granskning har skett av hur läkemedelshantering på boenden följer medicinskt 
ansvarigs rutiner. Enkät skickades till samtliga verksamheter med frågor kring 
läkemedelshantering. Enkäten besvarades gemensamt av Chef och sjuksköterska.  
Resultatet visar att det finns god kännedom om nuvarande rutin och att det i hög 
grad skrivs avvikelser om brist uppstår i läkemedelshantering. Vissa 
förbättringsområden kan ses som till exempel att få en ökad grad 
läkemedelsgenomgångar och extern läkemedelsgranskning samt få en generellt ökad 
följsamhet och kunskap om läkemedelshantering bland enhetschefer för SoL/LSS. 

Extern läkemedelsgranskning via farmaceut på särskilt boende, inom hemsjukvård 
och LSS har inte skett under året. Beställning av denna tjänst är påbörjad men kan på 
grund av hög belastning hos utföraren inte genomföras förrän i j början av 2023.  

Rutin för läkemedelshantering kommer att uppdateras för ökad tydlighet kring vad 
som krävs för god och säkrare läkemedelshantering. 

Besvarade enkäter följs upp av socialt ansvarig socionom samt medicinskt ansvarig 
sjuksköterska via verksamhetsbesök i utvalda verksamheter. Planerade 
verksamhetsbesök är förlagda till början av oktober månad. Vid besöken följs 
inlämnade enkätsvar upp. 

 

Verksamhetsbesök 
Besvarade enkäter följs upp av socialt ansvarig socionom samt medicinskt ansvarig 
sjuksköterska via verksamhetsbesök i utvalda verksamheter. Vid planerade 
verksamhetsbesök för externa utförare på Byavångens vård- och omsorgsboende, 
Valkyrians vård- och omsorgsboende samt hemtjänst/hemsjukvård centrum och 
söder är genomförda. Vid besöken följdes besvarade enkätsvar upp. Dialogsamtal 
utifrån presenterade granskningsområden med verksamhetschefer, gruppledare och 
sjuksköterskor från verksamheterna genomfördes.   
 

Avtalsuppföljning Tunstall Nordic 
I Vård och omsorgsnämndens plan för uppföljning av privata avtal 2022 ska avtalet 
med Tunstall Nordic ge en trygg och säker larmmottagning och samtliga anrop ska 
besvaras. Felanmälningar, avvikelser och negativa händelser ska analyseras.  

Avtalet med nuvarande leverantör av larmtjänster, Tunstall AB, löper ut den 31 mars 
2023. Förlängning av avtalet är inte möjligt. Den senaste upphandlingen gjordes 
genom Lagen om offentliga upphandling (LOU). Ny upphandling pågår. 
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 Anropen från trygghetslarmen/trygghetstelefonen besvaras på larmcentralen i 
Örebro. För närvarande har drygt 370 kommuninvånare i Tomelilla kommun en 
trygghetstelefon.  

I genomsnitt besvarar Tunstalls larmmottagning ca 800 uppringningar per månad. 
Larmoperatören ansvarar för att besvara samtalet och bedöma om det behövs 
åtgärder i hemmet av hemtjänsten. I genomsnitt var tredje larm stannar på 
larmcentralen och behöver inte ringas ut till personalen.  

Det är hemtjänstområden som ansvarar för att åka ut på larmen och att registrera nya 
larmkunder och installera trygghetstelefonerna. De kontroller också varje dygn, via 
Tunstalls övervakningssystem, att de digitala apparaterna fungerar. I larmloggarna i 
datasystemet registreras datum och klockslag för när samtalen kommer in respektive 
besvaras. När en larmanvändare klagar på att larm inte besvarats felsöks detta i 
loggarna. 

 
Avtalet följs av leverantören  
En stor driftsstörning har rapporterats från Tunstall under perioden 1 januari till och 
med 30 augusti. Orsaken vid tillfället (5/4) låg inom Tele 2 kommunikationstjänst. 
Driftsstörningen varade i ca 16 timmar. Det har inte inkommit några klagomål på att 
störningen har drabbat någon av vård och omsorgs användare och därmed har det 
varit en störning men inget driftsstopp.  

Meddelande från Tunstall om störningar går direkt ut till hemtjänstområdens 
larmtelefon så att dessa kan öka sin beredskap och vid behov ta kontakt med de 
brukare som ofta larmar.  

Inga avvikelser där larmanvändare har drabbats under störningarna. 

En avvikelse är rapporterad under perioden, personalen i hemtjänsten provlarmade 
när en brukare kom hem från sjukhuset. Larmet gick inte fram och ett nytt 
trygghetslarm installerades. 

Sammantaget visar uppföljningen att tjänsten uppfyller kraven enligt avtalet.  
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Stöd och omsorg 
 

Dokumentid: 327854 Version: 0.5 Reviderad: ÄndradDatum. Sida 1 av 2 
   

Plan för uppföljning av avtal inom vård och omsorg som 
utförs av privata utförare samt verksamhetsuppföljning 2022. 
 
 
Vård -och omsorgsnämnden antar varje år en plan för uppföljning för de verksamheter som 
konkurrensutsatts i enligt med lagen om offentligt upphandling 2016:1145 (LOU). 
Kommunfullmäktiges program med mål och riktlinjer ligger till grund för planen.  
 
För att utförare ska behandlas efter likvärdiga principer krävs att uppföljning sker på lika 
villkor för alla utförare. Kravet på uppföljning gäller därför även för motsvarande 
utförarverksamhet som bedrivs i egenregin. 
 
Syftet med uppföljningen är att följa upp i vilken utsträckning som leverantörerna uppfyller de 
krav som ställts i avtalen. Då huvuddelen av vård -och omsorgs avtalskrav också är lagstyrt 
och reglerat i föreskrifter väljer nämnden i sin årliga plan att fokusera granskningen på vissa 
kvalitetsområden. Målet med uppföljningen är förutom avtalsuppfyllelse och en jämlik vård 
och omsorg även att stimulera samtliga utförare att förbättra kvaliteten på verksamheten. 
 
Förutom nämndens årliga plan görs också andra uppföljningar; 

- Uppföljningar genom kvalitetsberättelser – halvårsvis och årlig 
- Resultat av den nationella brukarundersökningen- årlig 
- Öppna jämförelser – helårsvis  
- Uppföljning av måluppfyllelse- halvårsvis 
- Uppföljning av individärende – löpande av myndigheten 
- Uppföljning på förekommen anledning – vid inkommande signaler om brister 
- Analys av negativa händelser, Lex Sarah och klagomål och synpunkter 

 
Pågående avtal: 

• Avtal med Förenade Care AB om driften av det särskilda boendet Byavången och 
hemtjänstområde Centrum 

• Avtal med Förenade Care AB om driften av det särskilda boendet Valkyrian och 
hemtjänst Söder.  

• Avtal med Tunstall Nordic om mottagning av larmanrop i ordinärt boende samt inköp 
av trygghetstelefoner, tillbehör och registrerings-och övervakningssystem.  
 

 
 
 
Prioriterade granskningsområden 2022 för särskilt boende och hemtjänst i ordinärt 
boende samt verksamheter inom LSS. 
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Stöd och omsorg 
 

Dokumentid: 327854 Version: 0.5 Reviderad: ÄndradDatum. Sida 2 av 2 
   

 
- Granskning av den sociala dokumentationen (genomförandeplan och löpande 

journalanteckningar) 
 

- Granskning av att de basala hygienrutinerna är kända och hur de följs i verksamheterna 
 

- Granskning av att läkemedelshanteringen på boenden följer medicinskt ansvarigs 
rutiner.  

 
Uppföljningsmetod; enkäter, intervjuer och granskning av dokumentation.  
 
 
Avtalsuppföljning med Tunstall Nordic:  

- Larmmottagningen ska vara trygg och säker.  
- Samtliga uppringningar ska besvaras.  

 
Uppföljningsmetod; analys av felanmälning och negativa händelser. 
 
 
Resultatet av uppföljningarna sammanställs i en rapport som redovisas för nämnden i oktober 
 
 
Ansvarig för uppföljningen är socialt ansvarig socionom samt medicinskt ansvarig 
sjuksköterska. 
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 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
13 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

Vonau § 49 Dnr VON 2022/30 

Rapportering av ej verkställda gynnande 
beslut inom LSS och SoL tredje kvartalet 
2022 

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag 
till vård och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna rapporteringen och överlämna 
densamma till revisorerna. 

Ärendebeskrivning 
Vård- och omsorgsnämnden ska till Inspektionen för vård och omsorg och till 
kommunens revisorer rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt 9 § LSS och 4 
kap 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. För 
varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet och vilken typ av insats 
beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet. 

Nämnden ska vidare dels till Inspektionen för vård och omsorg, dels till revisorerna 
rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt 9 § LSS och 4 kap. 1 § SoL som inte har 
verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. För 
varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet och vilken typ av insats 
beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet.  

 

Åtta varav fyra nya ej verkställda beslut enligt LSS ska rapporteras till IVO under 
perioden. 

- Man född 1994. Beslut enligt 9§p.9 (Boende med särskild service) från 2021-
05-25. Verkställd 2022-08-01. Väntetid fram till 2022-08-01 är 433 dagar. 
Väntetiden beror på att det inte har funnits tillgänglig bostad men också på 
att den enskilde ville flytta in den 1/8–2022 trots möjlighet att flytta in 
tidigare. 

- Flicka född 2009. Beslut enligt 9§p.3 (Ledsagarservice) från 2021-11-01. 
Verkställd 2022-08-07. Väntetid fram till 2022-08-07 är 279 dagar. Väntetiden 
beror på svårigheter i matchningsprocessen. Flickan bor med föräldrar och 
har verkställt beslut på korttidsvistelse. 
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 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
13 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 49 forts 

- Kvinna född 1996. Beslut enligt 9§p.9 (Särskilt anpassad bostad) från 2022-
03-03. Ännu ej verkställt. Väntetiden beror på att ingen tillgänglig bostad 
finns att tillgå. 

- Kvinna född 1995. Beslut enligt 9§p.4 (Kontaktperson) från 2021-09-21. 
Varit verkställt från 2022-01-21 fram till 2022-03-31. Sedan blev det avbrott i 
verkställigheten. Verkställd 2022-07-12. Väntetid från 2022-03-31 till 2022-
07-12, 103 dagar. Väntetid beror på svårigheter i matchningsprocessen. 

 
- Kvinna född 2002. Beslut enligt 9§p.9 (Boende med särskild service) från 

2022-06-10. Enligt planering ska det verkställas 2022-10-01. Väntetid från 
2022-06-10 till 2022-09-30 är 112 dagar.  
 

- Kvinna född 2000 Beslut enligt 9§p.10 (Daglig verksamhet) från 2022-03-25. 
Väntetid från 2022-03-25 till 2022-09-30 är 189 dagar. Utifrån den enskildes 
behov har det varit nödvändigt med en längre planeringsperiod för den 
enskilde. Insatsen finns att verkställa. 
 

- Kvinna född 1992. Beslut enligt 9§p.10 (Daglig verksamhet) från 2022-06-13. 
Väntetid från 2022-06-13 till 2022-09-30 är 109 dagar. Svårt med 
planeringsprocessen för verkställighet då den enskilde avbokat inplanerade 
möten. 
 

- Man född 1995. Beslut enligt 9§p.10 (Daglig verksamhet) från 2022-04-07. 
Väntetid från 2022-04-07 till 2022-09-30 är 176 dagar. Arbete pågår kring att 
hitta lämplig sysselsättning. 
 

För tredje kvartalet 2022 finns inget att rapportera som ej verkställt enligt 
socialtjänstlagen. Samtliga beslut enligt socialtjänstlagen har verkställts inom 90 dagar. 

Ekonomiska konsekvenser 
Att besluta godkänna avrapporteringen får inga ekonomiska konsekvenser. Tomelilla 
kommun kan få betala en sanktionsavgift om kommunen dröjt oskäligt länge med att 
verkställa ett beslut. 
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 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
13 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 49 forts 

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

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

Uppföljning 
Uppföljning och avrapportering ska ske enligt lagstiftning en gång per kvartal. Nästa 
rapportering kommer avse fjärde kvartalet 2022. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse socialt ansvarig socionom Alexandra Ruda 2022-10-07, handlingsid: 
Von 2022.607 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Revisorerna 
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 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
13 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

Vonau § 50 Dnr VON 2022/30 

Statistikrapport gällande ej verkställda 
gynnande beslut inom LSS och SoL 
tredje kvartalet 2022 

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag 
till vård och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten till kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 
Enligt 28 h § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt enligt 16 
kap h § socialtjänstlagen (SoL) har vård- och omsorgsnämnden skyldighet att till 
kommunfullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av nämndens beslut 
enligt LSS och 4 kap 11 SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för 
respektive beslut.  

Nämnden ska ange vilka typer av insatser det gäller samt hur lång tid som förflutit 
från dagen för respektive beslut. Om en person har erbjudits men tackat nej räknas 
dagarna från erbjudet datum till verkställt datum enligt praxis från tidigare domar. En 
kommun som inte verkställer gynnande beslut inom skälig tid riskerar att tilldömas 
vite enligt SoL eller en särskild avgift enligt LSS § 28 a. 

 

Åtta varav fyra nya ej verkställda beslut enligt LSS ska rapporteras till IVO under 
perioden. 

- Beslut enligt 9§p.9 (Boende med särskild service) från 2021-05-25. Verkställd 
2022-08-01. Väntetid fram till 2022-08-01 är 433 dagar. Väntetiden beror på 
att det inte har funnits tillgänglig bostad men också på att den enskilde ville 
flytta in den 1/8–2022 trots möjlighet att flytta in tidigare. 

- Beslut enligt 9§p.3 (Ledsagarservice) från 2021-11-01. Verkställt 2022-08-07. 
Väntetid fram till 2022-08-07 är 279 dagar. Väntetiden beror på svårigheter i 
matchningsprocessen. Flickan bor med föräldrar och har verkställt beslut på 
korttidsvistelse. 
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 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
13 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 50 forts 

- Beslut enligt 9§p.9 (Särskilt anpassad bostad) från 2022-03-03. Ännu ej 
verkställt. Väntetiden beror på att ingen tillgänglig bostad finns att tillgå. 

- Beslut enligt 9§p.4 (Kontaktperson) från 2021-09-21. Varit verkställt från 
2022-01-21 fram till 2022-03-31. Sedan blev det avbrott i verkställigheten. 
Verkställt 2022-07-12. Väntetid från 2022-03-31 till 2022-07-12, 103 dagar. 
Väntetid beror på svårigheter i matchningsprocessen. 

 
- Beslut enligt 9§p.9 (Boende med särskild service) från 2022-06-10. Enligt 

planering ska det verkställas 2022-10-01. Väntetid från 2022-06-10 till 2022-
09-30 är 112 dagar.  
 

- Beslut enligt 9§p.10 (Daglig verksamhet) från 2022-03-25. Väntetid från 
2022-03-25 till 2022-09-30 är 189 dagar. Utifrån den enskildes behov har det 
varit nödvändigt med en längre planeringsperiod för den enskilde. Insatsen 
finns att verkställa. 
 

-  Beslut enligt 9§p.10 (Daglig verksamhet) från 2022-06-13. Väntetid från 
2022-06-13 till 2022-09-30 är 109 dagar. Svårt med planeringsprocessen för 
verkställighet då den enskilde avbokat möten. 
 

- Beslut enligt 9§p.10 (Daglig verksamhet) från 2022-04-07. Väntetid från 
2022-04-07 till 2022-09-30 är 176 dagar. Arbete pågår kring att hitta lämplig 
sysselsättning. 
 

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

Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet att överlämna statistikrapporten till kommunfullmäktige får inga ekonomiska 
konsekvenser i sig men Tomelilla kommun kan få betala en sanktionsavgift om 
kommunen dröjt oskäligt länge med att verkställa ett beslut. 

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

Sammanträdesdatum 
13 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 50 forts 

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

Uppföljning 
Uppföljning och avrapportering ska enligt lagstiftningen ske en gång per kvartal. 
Nästa avrapportering kommer avse fjärde kvartalet 2022. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse socialt ansvarig socionom Alexandra Ruda 2022-10-07, handlingsid: 
Von 2022.608 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunfullmäktige 
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 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
13 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

Vonau § 51 Dnr VON 2022/3 

Anmälningsärenden oktober 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 Sarah ärende 

IVO meddelade vård och omsorgsnämnden i Tomelilla kommun den 13 september 
2022 att man avslutar ärendet gällande nämndens tidigare Lex Sarah anmälan om 
allvarligt missförhållande på Qvarnens demensenhet. IVO bedömer att nämnden 
därmed fullgjort sin utrednings- och anmälningsskyldighet. 

Föreläggande från förvaltningsrätten i Malmö 2022-09-14 
Förvaltningsrätten i Malmö har den 14 september 2022 från vård och 
omsorgsnämnden i Tomelilla kommun begärt skriftligt yttrande i mål nr 7880-22 
senast den 15 september 2022. 

Meddelande om inspektion och begäran om uppgift i pågående tillsyn av 
särskilt boende för äldre 
IVO meddelade vård och omsorgsnämnden i Tomelilla kommun den 19 september 
2022 att inspektion av kommunens särskilda boenden kommer ske och planerats till 
vecka 42. IVO har i skrivelsen begärt kontaktuppgifter från nämnden för att kunna 
genomföra tillsynen. 

Fråga gällande prioriteringar för upphandlad verksamhet inom vård och 
omsorg vid elbrist 
Vårdföretagarna har den 23 september 2022 i skrivelse till bland annat vård och 
omsorgsnämnden efterfrågat återkoppling kring hur kommunen avser att beakta 
upphandlad verksamhet inom vård och omsorg i arbetet med styrel och prioritering 
av samhällsviktiga elanvändare. 
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 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
13 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 51 forts 

Synpunkter på Byavången från anonym personal 
Den 27 september 2022 inkom från personal på Byavången ett anonymt handskrivet 
brev med kritiska synpunkter gällande framförallt personalsituationen och 
ledarskapet på boendet. Nämnden informerades om brevet av socialchefen på sitt 
sammanträde den 29 september. 

Bestridande av synpunkter gällande Byavången 
Den 30 september 2022 inkom ett brev undertecknat av ett stort antal anställda på 
Byavången där man meddelar att man inte ställer sig bakom det anonyma brevet som 
inkom den 27 september undertecknat av ”Personalen på Byavången”. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2022-10-04, handlingsid: Von 
2022.609 

Beslut gällande missförhållande vid Qvarnens demensenhet, Dnr 3.1.2-1623/2022-9, 
handlingsid: Von 2022.542 

Föreläggande gällande bistånd enligt socialtjänstlagen, Mål nr 7880-22, handlingsid: 
Von 2022.544 

Meddelande om inspektion och begäran om uppgift i pågående tillsyn av särskilt 
boende för äldre, dnr 3.5.1-34869/2022-1, handlingsid: Von 2022.562 

Skrivelse från Vårdföretagarna om Styrel och upphandlad verksamhet inom vård och 
omsorg, handlingsid: Von 2022.566 

Synpunkter gällande Byavången, handlingsid: Von 2022.568 

Bestridande av synpunkter gällande Byavången, handlingsid: Von 2022.576 

_________ 
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 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
13 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

Vonau § 52 Dnr VON 2022/4 

Delegeringsbeslut september 2022 

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

Ärendebeskrivning 
Redovisning av delegeringsbeslut för perioden 

1 september – 30 september 2022 

Antal redovisade beslut: 

Vård och omsorg  

September:149 beslut 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse socialt ansvarig socionom Alexandra Ruda 2022-10-05, handlingsid: 
Von 2022.610 

Delegeringsbeslut för september 2022, handlingsid: Von 2022.594 

_________ 
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Statistik fattade beslut SoL och LSS 2022 

Beskrivning Juli Augusti September 
Hemtjänst 4 kap 1§ SoL bifall 85 96 111 

Trygg hemma 4k1§SoL bifall 6 4 2 

Boendestöd 4 kap 1§ SoL bifall 2 4 5 

Boendestöd 4 kap 1§ SoL avslag  
 

 

Dagverksamhet 4 kap 1§ SoL bifall 2 4 3 

Särskilt boende 4 kap 1§ SoL bifall 5 3 7 

Hemtjänstinsatser i särskilt boende 6 3 7 

Särskilt boende 4 kap 1§ SoL avslag    

Korttidsboende 4 kap 1§ SoL bifall 12 12 10 

Korttidsboende 4 kap 1§ SoL avslag    

Växelvård 4 kap 1§ SoL bifall 3 1 2 

Personlig ass 9 § kap 2 LSS bifall 1   

Personlig ass 9 § kap 2 LSS avslag    

Personkretstillhörighet 1  
 

 

Ledsagarservice 9 kap 3§ LSS bifall 5   

Ledsagarservice 9 kap 3§ LSS avslag    

Kontaktperson 9 kap 3§ LSS bifall 1 
 

1 

Kontaktperson 9 kap 3§ LSS avslag    

Avlösarservice 9 § 5 LSS bifall 1   

Avlösarservice 9 § 5 LSS avslag    

Korttidsvistelse 9 kap 6§ LSS bifall 5 2  

Korttidsvistelse 9 kap 6§ LSS avslag    

Korttidstillsyn 9 kap 7§ LSS bifall 1 1  

Bostad s s barn 9 kap 8§ LSS bifall    

Bostad särskild service 9 kap 9§ LSS bifall    

Bostad särskild serv 9 kap 9§ LSS avslag 3   

Boende vuxna avvisning    

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

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 140 130 149 
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