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

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

 

 Vård och omsorgsnämnden 

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

Diarienummer: VON 2022/2 
 
Datum 14 november 2022 

 

Dialoger och informationsärenden von 
2022-11-24 

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

Ärendebeskrivning 
Följande dialoger och informationsärenden behandlas på dagens sammanträde: 

1. Natasha Khorasani, ny myndighetschef 
Natasha har påbörjat sin anställning som ny myndighetschef. På dagens sammanträde 
presenterar hon sig för nämnden. 

2. Information från socialchef och omsorgschef. 
3. Lokal överenskommelse, Samverkansgruppen för psykisk hälsa Skånes 

sydöstra kommuner 
Socialchef Camilla Andersson informerar om överenskommelsen som bifogats 
dagens handlingar 

4. Färdtjänstinformation 
Till dagens sammanträde bifogas power point presentation samt protokoll från 
Skånetrafikens tjänstemannaråd den 29 september 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2022-11-14 
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Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2022-11-14 

2022-09-29 Serviceresor presentation 29 september, handlingsid: Von 2022.646 

2022-09-29 Protokoll Serviceresors tjänstemannaråd, handlingsid: Von 2022.645 

Lokal överenskommelse- samverkan för psykisk hälsa SÖSK 2022, handlingsid: Von 
2022.666 

 

Stöd och omsorg  

 

 

Olof Hammar 

Nämndsekreterare 
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___________ 
2022-10-01 

________________ 

 
 

Lokal överenskommelse  
Samverkansgruppen för psykisk hälsa Skånes sydöstra kommuner 

 
Barn upp till 18 år som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa eller psykisk 
funktionsnedsättning.  
 
Barn upp till 18 år och unga till och med 20 år som vårdas utanför det egna hemmet samt vuxna. 
 
Personer i alla åldrar med psykisk funktionsnedsättning.  
 
Personer i alla åldrar som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, 
läkemedel, dopingmedel eller spel om pengar. 
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Bakgrund 
Denna lokala överenskommelse utgår från den Ramöverenskommelse som gäller för Region Skåne 
samt Skånes kommuner (2021-02-11).  Det som inte regleras i denna lokala överenskommelse 
hänvisas till Ramöverenskommelsen1 

Ramöverenskommelsen fastställer parternas gemensamma avsikt att bedriva och utveckla 
samarbete för att bättre tillgodose behovet av vård, stöd och behandling för målgrupperna.2 
Samarbete ska ske med individen i centrum. 

Skånes sydöstra kommuner består av Simrishamn, Ystad, Tomelilla, Sjöbo och Skurup, dessa 
kommuner har tillsammans en styrgrupp för psykisk hälsa/psykiatri med representation av 
förvaltningschefer samt verksamhetschefer från berörda kommuner, Region Skåne och Capio.    

Styrgruppen styr och leder arbetet för en stärkt samverkan med individen i centrum genom att 

• Ansvara för strategisk planering och samordningsinsatser gemensamt 
• Ansvara för samverkan enligt Ramöverenskommelsen 
• Ansvara för samverkan enligt lokal överenskommelse 
• Ansvara för uppföljning av lokal överenskommelse 
• Ansvara för fördelning av de länsgemensamma medlen 
• Fatta beslut i tvistefrågor som inte kan lösas lokalt 

Styrgruppen har som målsättning att genomföra möten ca 8 gånger/år 

Den lokala överenskommelsen grundar sig på planeringsunderlag genom inventeringar.  

Mål och syfte 
Målet är att samarbetet ska leda till att personer inom målgrupperna ska få 

• Tillgång till tidiga insatser på rätt nivå 
• Möjlighet att leva som andra och vara delaktiga i samhället 
• Stöd till återhämtning 
• Möjlighet till rehabilitering/habilitering utifrån individuella förutsättningar 

Syftet är att förebygga psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa. 

Samarbete och samordning ska utgå från mötet med individen och dennes närstående 

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

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

vuxna 
• Personer i alla åldrar med psykisk funktionsnedsättning 
• Personer i alla åldrar som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, 

läkemedel, dopingmedel eller spel om pengar 

 
1 ramoverenskommelse-psykiatri-missbruk-och-placerade-barn.pdf (skane.se) 
2 HSL §3 16 kap. samt Socialtjänstlagen §1d,§8a,§9a 5 kap. 
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Parter 
Parter i denna överenskommelse för Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystads kommuner:  

• Socialförvaltningen/motsvarande 
• Barn- och utbildningsförvaltning/motsvarande 

För Region Skåne samt andra hälso- och sjukvårdsverksamheter, verksamma inom ovanstående 
kommuner 

• Barn- och ungdomspsykiatri 
• Habiliteringsmottagningar barn, unga och vuxna 
• Region Skånes Vårdcentraler (inkl. äldremottagningar, BVC, BMM, Unga vuxna) 
• Vårdcentraler Capio (inkl. äldremottagningar, BVC, BMM, Unga Vuxna) 
• Vuxenpsykiatri 
• Rättspsykiatri 

Alla parter har ett ansvar att informera och implementera den lokala överenskommelsen i sin 
verksamhet liksom Ramöverenskommelsen. 

Tvist 
Tvister mellan Region Skåne och kommunen ska i första hand lösas av närmaste chef med mandat att 
fatta beslut i frågan. Nästa steg för lösning av uppkommen tvist är respektive 
verksamhetschef/förvaltningschef. Det tredje lokala steget för lösning är kontakt med styrgruppen. 
Om det fortfarande inte går att lösa följs ordningen i Ramöverenskommelsen. 

Uppföljning av överenskommelsen 
Den lokala överenskommelsen följs upp av styrgruppen en gång per år. Detta görs genom att 
inhämta information från respektive part gällande måluppfyllelse samt genomförda aktiviteter. 

Utgångspunkter 
Den gemensamma värdegrunden för samarbete och de verksamheter som omfattas av detta avtal är:  

• Arbeta med fokus på individen och skapa samarbetslösningar utifrån individens behov och 
förutsättningar 

• Sträva efter att tillgodose individens förväntningar på respektfullt bemötande, inflytande och 
självbestämmande samt ge en lättillgänglig vård och omsorg av hög kvalitet 

• Utifrån individen ska vi upplevas som en gemensam organisation 

Oklarheter för kostnadsansvar eller brist på resurser får aldrig vara ett skäl till att inte ge vård och 
behandling eller att vård och behandling försenas. 

Barnrättsperspektiv 
Barnets bästa ska bedömas och beaktas vid alla beslut som rör barnet. Barnet är en bärare av 
rättigheter!3 

Hälso- och sjukvården är skyldig att särskilt beakta minderåriga barns behov av information, råd och 
stöd om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med har en 

 
3 Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter Svensk författningssamling 
2018:2018:1197 - Riksdagen 
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psykisk störning eller psykisk funktionsnedsättning eller har ett missbruk av alkohol, annat 
beroendeframkallande medel eller spel om pengar.4 

Socialtjänsten ska verka för att barn får en trygg uppväxt och att förebyggande insatser ges, att 
upptäcka och stödja barn som anhöriga när förälder har missbruk/beroende, psykisk ohälsa eller 
andra allvarliga svårigheter som kan påverka föräldraskapet samt barns hälsa och utveckling.5 

Att särskilt beakta syskonens roll i familjen är viktigt. 

Skollagen påtalar särskild hänsyn till barnets bästa 

10 §   I all utbildning och annan verksamhet enligt denna lag som rör barn ska barnets bästa vara 
utgångspunkt. Med barn avses varje människa under 18 år. 

Barnets inställning ska så långt det är möjligt klarläggas. 
Barn ska ha möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör honom eller henne. Barnets 
åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad6 

Personal i förskola, skola samt hälso- och sjukvård är skyldiga att genast anmäla till socialtjänsten om 
de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Anmälan bör göras 
skriftligt.7 

Samverkan 
Den berörda individens behov ska alltid stå i centrum. I samarbetssituationer är bemötandet av 
samarbetspartnern av stor vikt. Samverkan ska präglas av ömsesidig respekt för varandras 
profession, kompetens och erfarenhet. 

Samrådsgrupperna Barn och Unga samt Samsjuklighet bör ha minst fyra möten per år. 

Samrådsgruppernas huvudsakliga syfte är att verka för samordning, samarbete, koordinering, 
utveckling och uppföljning av huvudmännens resurser till målgruppen. 

Personligt ombud 
För personer med psykisk funktionsnedsättning över 18 år finns ett fristående stöd i form av 
Personligt ombud som arbetar på uppdrag av den enskilda individen. Personligt ombud kan hjälpa 
personen med vårdkontakter, att få sin rätt enligt gällande lagar, föra fram synpunkter på sin vård 
och omsorg, ta tillvara individens rätt att vara delaktig, stöd till återhämtning samt påtala 
systembrister i samhällets stödinsatser.  

Giltighetstid 
Den lokala överenskommelsen gäller från och med 1 oktober 2022 och tillsvidare med 18 månaders 
uppsägningstid. Om parter är överens kan justeringar göras under avtalstiden 

 

 

 

 
4 HSL §7 5 kap. 
5 Socialtjänstlagen §1 5 kap. 
6 Skollagen § 10 1 kap. 
7 Socialtjänstlagen §1 14 kap. 
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Områden 
 
Individens inflytande 
Inflytandearbetet sker på fler organisatoriska nivåer. 

Mål 
• Individen och dennes anhörig ges möjlighet att vara delaktiga i mötet med vården och 

omsorgen 
• Varje verksamhet har systematiskt och planerat patient/brukarinflytande arbete 

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

Uppföljning 
• Varje verksamhet utvärderar och följer upp brukar- och anhöriginflytandearbetet 

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

 

Samordnad individuell plan, SIP 
När individen har behov och önskan av insatser, för att få sina behov tillgodosedda från både hälso- 
och sjukvård samt socialtjänsten och individen samtycker, upprättas en SIP8 

Mål 
Parterna ska följa de lagstadgade kraven för SIP  

Aktiviteter 
• Använda framtagen Rutin och vägledning för arbete med Samordnad individuell plan (SIP) 

länk 
• Använda framtagen checklista vid behov, länk 
• Se över lokala rutiner för SIP i SÖSK 

Uppföljning 
• Följa upp arbetet med SIP 

 

Tidiga och samordnade insatser 
Tidiga och samordnade insatser innebär att hälso- och sjukvård, förskola/skola och socialtjänst 
arbetar tillsammans för att skapa en helhet för barn och unga. 

Mål 
• Främja skolnärvaro samt genomgången grundskola för behörighet till gymnasiet 
• Förebygga psykisk ohälsa hos barn/unga och dess anhöriga 
• Främja arbete i integrerade verksamheter 
• Identifiera och stödja nya och pågående insatser 

 
8 HSL §4 16 kap. samt Socialtjänstlagen §7 2 kap. 
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https://vardgivare.skane.se/siteassets/4.-uppdrag-och-avtal/kommunsamverkan/sip/rutin-for-samverkan-med-sip.pdf
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• Främja samverkan och utveckling 
• Öppna för nya arbetssätt utifrån individens behov 

Aktiviteter 
• Genomföra aktiviteter utifrån lokalt arbete och lokala förutsättningar 

Uppföljning 
• Följa skolnärvaron i kommunens skolor 
• Utvärdera pågående insatser 
• Uppstart och implementering av integrerade verksamheter 

 

Kunskapsstyrning 
Kunskapsstyrning innebär att utveckla, sprida och använda bästa möjliga kunskap i mötet med 
individen 

Mål 
• Bästa kunskap ska finnas tillgänglig och användas i varje möte med individen 

Aktiviteter 
• Evidensbaserad praktik ska beaktas9 
• Systematiskt sprida och implementera ny kunskap  
• Implementera vård- och insatsprogram länk10 

Uppföljning 
• Kunskapsstyrning ska vara en del i verksamhetsplanen 

 

Samverkan 
Den berörda individens behov ska alltid stå i centrum 

Mål 
• Öka möjligheten till sömlös vård och omsorg genom ökad kunskap och samverkan 

Aktiviteter 
• Samverkansgrupp barn och unga 
• Samverkansgrupp missbruk/beroende/Psykisk ohälsa (ev) 
• Identifiera organisatoriska mellanrum och avvikelser i samverkansprocessen 

Uppföljning 
• Följa upp samverkansplaner och samverkansgrupper 
• Följa upp avvikelser 

 

 
 

 
9 Tre kunskapskällor vägs samman – den bästa vetenskapliga kunskapen om insatsers effekter, den 
professionelles expertis och brukarens erfarenheter och förväntningar 
10 Varje vård- och insatsprogram kan anpassas så att du får just den information du behöver för din 
verksamhet, yrkesroll och situation. 

10
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Placering utanför hemmet 
Avgörande kriterier för placering utanför hemmet bör utgå ifrån den enskilda individens behov.      
Om en placering bedöms nödvändig ska närhetsprincipen beaktas. 

Mål 
• Minska behovet av placeringar utanför hemmet genom att tillhandahålla individanpassade 

insatser 
• Möjliggöra en sammanhållen skolgång (barn) 
• God hälso- och sjukvård samt tillgång till lagstadgad hälsoundersökning11 

Aktiviteter 
• Barnens hälsa och skolgång ska särskilt beaktas vid placering utanför hemmet 
• Placeringen ska föregås av SIP inför start och avslut  
• Kostnadsfördelningen mellan huvudmännen ska vara klar innan placering utanför hemmet 

görs och följas samt ev. justeras 

Uppföljning 
• Berörda verksamheter ska göra en uppföljning gemensamt och regelbundet av placeringen, 

(gäller båda huvudmännen). Gäller även SIP. 

 

Kroppslig hälsa 
Levnadsvanor ska tidigt uppmärksammas och stöd för hälsosamma levnadsvanor ska ges 
regelbundet. Även tandhälsan ska uppmärksammas. 

Mål 
Förebygga fysisk ohälsa/sjukdom hos individer med psykisk sjukdom och/eller missbruk/beroende 

Aktiviteter 
• Vara uppmärksam på kroppslig hälsa 
• Friskvårdsaktiviteter i vardagen 
• Ge individen stöd för genomförande av hälsoundersökningar för de grupper detta gäller för 

undvikbar somatisk vård12. (Psykossjukdom, bipolär sjukdom samt utvecklingsstörning eller 
flerfunktionshinder)13 

Uppföljning 
• Följa upp planerade/genomförda insatser/aktiviteter i verksamheten 

 

Samsjuklighet psykisk sjukdom och skadligt bruk/beroende 
Hälso- och sjukvården ska tillsammans med socialtjänsten erbjuda personer med samsjuklighet en 
samordnad vård. I kontakt med vuxna med psykisk funktionsnedsättning och/eller skadligt 
bruk/beroende behöver familjeförhållanden kartläggas i syfte att upptäcka om det finns minderåriga 
hemmavarande barn (under 18 år) i hemmet. 

 
11 Hälsoundersökning på begäran av socialnämnd (HUBS) för barn och unga 0-20 år som vårdas utanför 
hemmet 
12 forbattrad-somatisk-halsa-for-personer-med-allvarlig-psykisk--sjukdom.pdf (skane.se) 
13 Förfrågningsunderlag vårdcentral Region Skåne LOV - hälso- och vårdval - Vårdgivare Skåne (skane.se) 

11

https://vardgivare.skane.se/siteassets/1.-vardriktlinjer/regionala-riktlinjer---fillistning/forbattrad-somatisk-halsa-for-personer-med-allvarlig-psykisk--sjukdom.pdf
https://vardgivare.skane.se/uppdrag-avtal/lov/#23112
https://vardgivare.skane.se/siteassets/1.-vardriktlinjer/regionala-riktlinjer---fillistning/forbattrad-somatisk-halsa-for-personer-med-allvarlig-psykisk--sjukdom.pdf
https://vardgivare.skane.se/uppdrag-avtal/lov/#23112
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Mål 
• Tidig bedömning och insats till individen för en samordnad hjälp med båda tillstånden 

Aktiviteter 
• Lokalt anpassade aktiviteter i samverkan hälso- och sjukvård samt socialtjänst för att uppnå 

målet 
• Uthållighet och kontinuitet ska prägla insatserna 
• Hantera samsjuklighet och beakta symtom på psykisk ohälsa vid behandlat skadligt 

bruk/beroende 

Uppföljning 
• Systematisk uppföljning på individnivå samt verksamhetsnivå 

 

Personer med skadligt bruk och beroende av spel om pengar 
Mål 

• Region Skåne och de skånska kommunerna ska utveckla vården, öka kompetensen och ta 
fram rutiner för målgruppen 

Aktiviteter 
• Utveckla samverkan för målgruppen 
• Följa den nationella kunskapsutvecklingen 
• Främja aktiviteter för målgruppen 

Uppföljning 
• Systematisk uppföljning på individ- och verksamhetsnivå 

 

Integrerade verksamheter och arbetssätt 
När huvudmännen ingår avtal om lokala gemensamma verksamheter ska den ansvarsfördelning som 
gjorts i Ramöverenskommelsen tillämpas. 

Mål 
• Använda metoder och modeller som verkar för samordnade insatser till individen 

Aktiviteter 
• I de ingående kommunerna ska det finnas kompetens inom Case Management (CM), 

Motiverande samtal (MI) 
• Utbildningsinsatser och kompetensutveckling i verksamheten 
• Samverka med exv. Mariamottagningar, Unga vuxna mottagningar  

Uppföljning 
• Regelbundet utvärdera modeller och metoder 
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Suicidprevention 
Mål 
Minimera antalet självmord 

Aktiviteter 
• Utbildningsinsatser i verksamheten som exv. SPISS14, Psyk e-bas15  
• Ge stöd och skapa möjligheter i verksamheten för MHFA16 instruktörer att genomföra sitt 

utbildningsuppdrag 
• Ge stöd och möjligheter att genomföra YAM17 
• Framtagning av lokal handlingsplan för suicidprevention 

Uppföljning 
• Lokala handlingsplaner suicidprevention framtagna 
• Regelbunden uppföljning av genomförda aktiviteter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 SPiSS – SuicidPrevention i Svensk Sjukvård - En webbaserad utbildning som ger ökad kunskap för att minska 
antal självmord och självmordsförsök. 
15 Psyk- E bas - Psyk-E bas suicid är ett utbildningsprogram som ger kunskap, användbara råd och reflektion om 
suicidprevention i praktiken. 
16 Mental Health First Aid – Första hjälpen till psykisk hälsa 
17 Youth Aware of Mental health - en hälsofrämjande och preventiv insats med syftet att förbättra den psykiska 
hälsan och minska självmordshandlingar hos skolelever. 
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Denna överenskommelse har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna har tagit varsitt 
ex. 

 

För Skurups kommun  
Datum    Datum 
Individ- och omsorgsförvaltningen  Skol- och utbildningsförvaltningen 

 
…………………………………………………………..  ………………………………………………………….. 
Anna Palmgren   Lena Planken 
Förvaltningschef   Förvaltningschef  
_________________________________________________________________________________ 

För Ystads kommun 
Datum    Datum   
Förvaltningen Social omsorg   Kultur- och utbildningsförvaltningen 
 

…………………………………………………………..  …………………………………………………………….. 

Dan Kjellsson    Stefan Ahlbäck 
Förvaltningschef   Förvaltningschef 
__________________________________________________________________________________ 

För Simrishamns kommun 
Datum    Datum 
Socialförvaltningen   Barn- och utbildningsförvaltningen 
 
………………………………………………………….  ……………………………………………………………….. 

Jeanette Lindroth   Anders Wedin 
Socialchef    Förvaltningschef 
__________________________________________________________________________________ 

För Sjöbo kommun 
Datum    Datum 
Vård- och omsorgsförvaltningen  Familjeförvaltningen 
 
…………………………………………………………..  …………………………………………………………… 
Eva Gustafsson   Camilla Persson 
Förvaltningschef   Socialchef 
__________________________________________________________________________________ 
 
För Tomelilla kommun 
Datum    Datum 
Stöd och omsorg   Barn- och utbildningsverksamheten 
 
………………………………………………………………  …………………………………………………………….. 
Camilla Andersson   Johan Holmqvist 
Socialchef    Skolchef 

Jeanette Lindroth (11 okt 2022 12:27 GMT+2)
Jeanette Lindroth

Anders Wedin (11 okt 2022 12:34 GMT+2)
Anders Wedin

Anna Palmgren (11 okt 2022 12:53 GMT+2)
Anna Palmgren

Johan Holmqvist (11 okt 2022 14:06 GMT+2)
Johan Holmqvist

Camilla Persson (11 okt 2022 20:34 GMT+2)
Camilla Persson

Camilla Andersson (13 okt 2022 12:09 GMT+2)
Camilla Andersson

Dan Kjellsson (14 okt 2022 12:41 GMT+2)

Lena Planken (17 okt 2022 16:25 GMT+2)
Lena Planken

Stefan Ahlbäck (18 okt 2022 10:30 GMT+2)
Stefan Ahlbäck

Eva Gustafsson (24 okt 2022 09:22 GMT+2)
Eva Gustafsson
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För Region Skåne 
 
Datum 
Förvaltning Psykiatri, Habilitering och Hjälpmedel 
 
……………………………………………………………………………………. 
Peter Södergren 
Verksamhetschef Vuxenpsykiatri 
 
Datum 
Förvaltning Psykiatri, Habilitering och Hjälpmedel 
 
…………………………………………………………………………………… 
Linda Welin 
Verksamhetschef Barn- och ungdomspsykiatri 
 
Datum 
Förvaltning Primärvård 
 
…………………………………………………………………………………… 
Birgitta Ender 
Primärvårdschef östra Skåne 
 
För Capio 
 
Datum 
Capio vårdcentraler 
 
…………………………………………………………………………………… 
Christina Nilsson 
Verksamhetschef 
 

Peter Södergren (11 okt 2022 12:39 GMT+2)
Peter Södergren

Birgitta Ender (11 okt 2022 17:00 GMT+2)

Linda Welin (12 okt 2022 21:46 GMT+2)
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E-postmeddelandet har visats av camilla.persson@sjobo.se
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Signerare camilla.persson@sjobo.se angav namnet Camilla Persson vid signering
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Dokumentet har e-signerats av Camilla Persson (camilla.persson@sjobo.se)
Signaturdatum: 2022-10-11 - 18:34:10 GMT – Tidskälla: server

E-postmeddelandet har visats av linda.m.welin@skane.se
2022-10-12 - 19:44:32 GMT

Signerare linda.m.welin@skane.se angav namnet Linda Welin vid signering
2022-10-12 - 19:46:53 GMT

Dokumentet har e-signerats av Linda Welin (linda.m.welin@skane.se)
Signaturdatum: 2022-10-12 - 19:46:55 GMT – Tidskälla: server

Signerare camilla.andersson@tomelilla.se angav namnet Camilla Andersson vid signering
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Dokumentet har e-signerats av Camilla Andersson (camilla.andersson@tomelilla.se)
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E-postmeddelandet har visats av christina.nilsson@capio.se
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2022-10-18 - 08:27:46 GMT

Signerare stefan.ahlback@ystad.se angav namnet Stefan Ahlbäck vid signering
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Dokumentet har e-signerats av Stefan Ahlbäck (stefan.ahlback@ystad.se)
Signaturdatum: 2022-10-18 - 08:30:14 GMT – Tidskälla: server

E-postmeddelandet har visats av eva.gustafsson@sjobo.se
2022-10-23 - 09:14:10 GMT

E-postmeddelandet har visats av eva.gustafsson@sjobo.se
2022-10-24 - 07:21:53 GMT

Signerare eva.gustafsson@sjobo.se angav namnet Eva Gustafsson vid signering
2022-10-24 - 07:22:28 GMT
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Dokumentet har e-signerats av Eva Gustafsson (eva.gustafsson@sjobo.se)
Signaturdatum: 2022-10-24 - 07:22:30 GMT – Tidskälla: server

Avtal har slutförts.
2022-10-24 - 07:22:30 GMT
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Varmt välkommen
till informationsmöte om Serviceresor.

Vi startar strax!

Tänk på:
• Stäng av mikrofonen när du inte pratar
• Ställ frågor i chatten eller efter varje presentation
• Vi spelar in mötet så det går att se i efterhand
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Agenda Tjänstemannaråd 29 september 2022

• Uppdatering och lägesbild

• Nyckeltalsuppföljning

• Ekonomiuppföljning

• Frågor och diskussion

• Beställningscentralen

• Kundnära tjänster

• Övriga frågor
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Uppdatering och lägesbild

Catharina Molin
Affärschef Serviceresor
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• Nya resmönster efter pandemin

• Överprövad upphandling 

• Förlängningsavtal

• Skenande gaspriser

• Förarbrist

Aktuellt
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Källa: https://fred.stlouisfed.org/series/MCOILBRENTEU# 2022-09-22

Råolja priserna i Europa t.o.m. aug/2022.
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Källa: https://www.eon.se/gas/priser

Genomsnitt Biogas priserna (rörlig) har ökat 261,37 % i perioden jan/aug-2022, jämfört med samma period i 
2021.
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8

Källa: Taxibolag ersätts av Skånetrafiken för skenande pris på fordonsgas | Nyheter - Taxi idag - Branschtidningen för Taxifolk 2022-09-27
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Källa: https://www.taxiforbundet.se/akut-brist-pa-taxichaufforer-i-landet-runt-7000-saknas/ / 2022-09-22
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Nyckeltaluppföljning
jan-aug/2022
Silvia Pires
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Frågor
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Ekonomiuppföljning

Sofia Tunér
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• Halvårsfakturering med förskottsbetalning
-Beloppet justeras i nästkommande faktura då varje kommun endast ska betala för den faktiska kostnaden

• Historik:
Helår 2019 (ingen pandemi):
Fakturerat: 173,6 MKR
Faktisk kostnad: 166,5 MKR

Vad har påverkat kostnaden?
-Covid-19 (under pandemin har färdtjänstens resandemängd legat på så lågt som 50% av 2019:s resandemängd 
och därefter ökat/minskat beroende på läget en viss tidsperiod)
-Resandemängden – antalet resor och antalet personkilometer 
-Ensamåkning och begränsning med antal kunder i fordonen 
-Möjlighet till samordning av alla resor (sjukresor och färdtjänstresor)

Kostnadsutveckling & Prognos - Fakturering

Helår 2021 (pandemi):
Fakturerat: 188,1 MKR kr
Faktisk kostnad: 186,8 MKR

Helår 2020 (pandemi):
Fakturerat: 177,4 MKR
Faktisk kostnad: 171,3 MKR
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Historik:
Halvår 1 2022:
Fakturerat: 102 MKR
Faktisk kostnad: 102,1 MKR

Nutid:
Halvår 2 2022:
Fakturerat: 106,7 MKR
Prognos: Följer faktureringen, alltså 106,7 MKR.

Vad har förändrats sedan H1 2022?
-Kävlinge kommun tillkom i april år 2022
-Restriktioner pga. Covid-19 togs bort i april
-Resandemängden för färdtjänsten har ökat markant och ligger idag på 2019:s resandemängd
-Inflation
-Gasprisökningar
-Indexjusteringar kvartalsvis istället för årsvis

Kostnadsutveckling & Prognos - Fakturering
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Antaganden som budget 2023 är baserad på:
- Ingen ensamåkning eller restriktioner pga. Covid-19
- Resandeökning på 7% från 2019:s resandemängd
- Indexökning på 3%
- Drift av IT-system

Totalt har vi på Skånetrafiken räknat med 15% högre än 2022:s budget, dock kan detta öka/minska beroende på 
inflationen, indexjusteringarna som sker kvartalsvis och utvecklingen av gaspriserna.

Frågor som avser ekonomi? 
Kontakta Sofia på sofia.tuner@skanetrafiken.se och Patrik på patrik.alm@skanetrafiken.se

Skånetrafikens budget 2023 – Alla färdtjänstkommuner
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Olika projekt:
- Ser över egenavgifterna 
- Samordning av alla serviceresor
- Minimera tomkörning
- Minska antalet "bommar"

Försöker hålla nere kostnaderna genom 
att…
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Frågor?
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Diskussion
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Informationsmöte Serviceresor
Kort paus
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Beställningscentralen 
Ulrika Stålnacke
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• Tar emot bokningar via mejl och telefon

• Cirka 3300 ärenden per dag

• Öppet 24/7 och 365 dagar om året

Beställningsmottagning
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Kortsiktig planering

• Kundkontakt, kontakt med förare och trafikföretag

• Hanterar mellan 5000-6000 resor per helgfria dag.

• Arbetar för bra flöden i den dagliga trafiken och 13 dagar framåt.

Långsiktig planering – fasta resor

• Kunder med ett återkommande resebehov till exempel vård, arbete, och daglig verksamhet.

• Cirka 30 procent av resorna ligger i ett återkommande schema.

• Hybrid funktion av bokning och trafikledning.

Strategisk planering

• Trafikplaneraren, planerar fordonen och ansvarar för att schemaläggningen möter resmönster och efterfrågan.

Trafikledning
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• Stort antal inkommande samtal och antal resor = hög 
arbetsbelastning

• Arbetsmiljön påverkad – hög sjukfrånvaro

• Genomsnittsväntetid ca 6 min under augusti, ca 17 min 
under september (220928)

Nuläge
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• förklaringar
- Augusti månad är en ”delad månad” med låg volym första halvan och mycket 
semestrar, andra halvan är ”nästan” normal volym och mycket personal i 
omsättning, tillbaka från semestrar, sommar vik som slutar.

• Positiva saker
- lägre väntetid än förra året
- högre effektivitet än förra året (schemaföljsamhet, Efterarbete)
- fortsatt dalande efterarbete som stabiliserats
- stabil data (lätt hitta orsaker och kan sätta mål för öka)

40

Summering Aug månad
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Besvarade ärende
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• Marknadsför appen för våra färdtjänstkunder och 
servicereseportalen för hälso- och sjukvården

• Kommunicerar om generösa öppettider, 24/7 och 365 dagar/år

• Fortsatt kontinuerlig rekrytering och utbildning

• Verksamhetspool under uppbyggnad för större flexibilitet och 
mindre sårbarhet

• Utbildar medarbetare i ”dubbel-kompetens”/”trippel-kompetens”

Vad gör vi?

61



Kundnära tjänster
Marie-Louise Berghult
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Frekventa ärenden

• Bom på körning

• Bemötande

• Ej utfört generell service/SHJ

• Framförande av fordon

• Ej utfört Hand i hand

Kundtjänst
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Ärende i förhållande till antal resor

2022
Januari 4,31% (ärende 3994) 
Februari 3,70% (ärende 3830)
Mars 3,81% (ärende 4918)
April 4,09% (ärende 4701)
Maj 6,9% (ärende 6918)
Juni 6,37% (ärende 6703)
Juli 6,21% (Ärende 5232)
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Källa: Sekund
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Källa är: ACE Reports
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• Start 1 juni. Ska verka för tre enheter(beställningsmottagning, Trafikledning och Kundtjänst)

• Enhetschef anställd per den 1 aug 

• Fokus – att sätta rutiner och processer som stödjer produktionsplanering för tre enheter

• Mål – utveckling av resursoptimering som resulterar i kostnadseffektivisering och förbättrad kund- och 
medarbetarnöjdhet

• Breddar kompetensen hos våra medarbetare så de kan jobba gränsöverskridande mellan avdelningar. 
(trippel-/dubbelkompetens)

• Rekrytering pågående, vakanser 4 FTE

• Utbildning pågående av nya medarbetare

• För att stödja rekryteringen och den höga arbetsbelastning jobbar vi med ett bemanningsföretag parallellt
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Verksamhetspool
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Övriga frågor
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Kontaktpersoner hos oss på Serviceresor 
för Färdtjänst är:

• Affärschef Serviceresor, Catharina Molin: catharina.molin@skanetrafiken.se

• Områdeschef Beställningscentralen, Ulrika Stålnacke - ulrika.stalnacke@skanertrafiken.se

• Chef Kundnäratjänster, Marie-Louise Berghult - marie-louise.berghult@skanetrafiken.se

• Platschef Fjärdtjänstenheten, Dalal Ali – dalal.ali@skanetrafiken.se

• Ekonomi: Sofia Turner, Controller - sofia.tuner@skanetrafiken.se ; Patrik Alm, Controller patrik.alm@skanetrafiken.se

• Statistik: Silvia Pires, Verksamhetscontroller - silvia.afreixopires@skanetrafiken.se

• Avtalsfrågor: Per-Johan, Affärsutvecklare (eller undertecknad) - per-johan.lundin@skanetrafiken.se
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Tack för denna gång!
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Agenda/Mötesanteckningar – Serviceresors Tjänstemanna- 

och politikerråd 

Mötet kallat av: Affärschef Serviceresor, 
Catharina Molin 

Plats: Digitalt möte (Teams) / 

Skånetrafiken, M4 Hässleholm 

Datum:  2022-09-29 

Mötestid:  kl. 13 - 14:30 

 

Deltagare: 
• Josefine Kettner, Kommunikationsansvarig, Serviceresor 

• Catharina Molin, Affärschef Serviceresor 

• Marie-Louise Berghult, Enhetschef Kundnära tjänster  

• Ulrika Stålnacke, Chef enhet Beställningscentralen  

• Dalal Ali, Platschef Färdtjänst 

• Sofia Tunér, Finansiell Controller 

• Patrik Alm, Controller 

• Silvia Pires, Verksamhetscontroller 

• Marie Sjörén, Teamledare  

• Luiziana Karlsson, Färdtjänsthandläggare 

• Dino Helmefalk, Östra Göinge kommun 

• Teresa Fridell, Svedala kommun 

• Therese Håkanson, Lomma kommun 

• Birger Nicander, Landskrona kommun 

• Rose-Marie Karlsson, Örkelljunga kommun 

• Jenny Svensson, Örkelljunga kommun 

• Susanna Wahlman-Sjöbring, Bromölla kommun  

• Alexandra Ruda 

• Merih Özbalci 

• Anna Lindström 

• Hanna Persson 

• Numanspahic   
 

 

Mötets syfte: Tjänstemannaråd - Färdtjänstuppföljning   

Mötets resultat:  Fokus på ekonomi och uppföljning, stöd och info för prognosarbete 
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Agendans punkter Typ* Ansvarig Tid 

1. Uppdatering och lägesbild I Catharina Molin 13.00 

- Fortfarande i hög grad påverkade av pandemin samt krisen i Ukraina och i övriga 
omvärlden. Inflationen och drivmedelspriser.  

- Förändringar i restyp och resmönster. Nu omvända förhållandet jämfört före 
pandemin, ca 2/3 sjukresor. 1/3 färdtjänst. Resandet ökar generellt. 

- Senaste upphandlingen ligger ff överprövad i förvaltningsrätten, förlängningsavtal 
tecknats i syfte att säkra trafiken 2023. Det innebär kostnadsökningar. Bla tätare 
indexuppdateringar vilket startat redan under hösten. 

- Skenande gaspriser har krävt omförhandlingar av avtal med trafikleverantörer. 
Skånetrafiken tagit fram modell för delvis kompensation av kostnadsökningar till 
leverantörer i syfte att säkerställa tillgång till trafik.  

- Föreligger förarbrist i hela landet, delvis som en konsekvens av pandemin. Annan 
orsak är arbetsmiljön men även löneläget. Dialog pågår bla i nationella forum samt 
samarbete med trafikleverantörer i syfte att stötta i arbetet med att förbättra 
arbetsmiljön, samt höja status av yrket.  

2. Nyckeltalsuppföljning I Silvia Afreixo Pires 13.20 

- Antal färdtjänsterosor ökar, jämfört med 2020 - 2021 men är inte ännu på samma 

nivå som under 2019 (ackumulerat antal resor jan-aug/19 0,44 M; jan-aug/22 

0,40M).  Resenärer från åldersgrupp 65 - 79, samt 80+ resar mindre.  

Färdtjänsttillstånds utveckling följer resornas utveckling. PKm (samma utveckling 

som färdtjänstresor), samordning under 2022 nära målet, medelreslängd, kostnad i 

genomsnitt per pKm, samt kostnad i genomsnitt per resa ökar sedan 2019.  

Punktligheten som påverkades positiv under pandemin (ensamåkning) minskar efter 

Covid-19 restriktioners tågs bort och är nu samma nivå som 2018. Förarbristen 

påverkar punktligheten. NKI 2019-aug/2022(bemötande förare, beställning, resa). 

NKI-trygghet har påverkats positivt av pandemin.  

- Dalal: Kötiden lång efter pandemin alla ville förnya tillstånd samtidigt, men 
handläggningen nästan i fas 

3. Ekonomiuppföljning I Sofia Tunér 13.30 

- Halvårsfakturering med förskottsbetalning. Pandemiåren varit dyrare trots låg 
resandemängd. Prognos är att vi följer prognosen för faktureringen H2 2022. 
Påverkande faktorer för faktureringen: Kävlinge kommun tillkom, covid-19 
restriktionerna togs bort, resandemängden för färdtjänst ökat markant men gått 
ned under sommaren.  

- Vi har inflation, gasprisökningar, justeringar av index kvartalsvis istället för årsvis 
från och med augusti 2022. 

- Budget 2023 – se Powerpoint för antaganden.  
- Hur försöker vi hålla nere kostnaderna? Projekt: kolla på priserna (egenavgiften), 

förbättra samordningen av alla serviceresor, minimera tomkörning och minska 
antalet ”bommar”. 

- Få input från kommuner gällande egenavgifter och andra projekt om att försöka 
hålla nere kostnaderna för kommunerna. 
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Agendans punkter Typ* Ansvarig Tid 

4. Frågor och diskussion D   

- Fakturan från förra årsbudgeten som skickas efter januari är för sent, behöver ta 
kostnaden på nästkommande årsbudget. Finns den i den nya upphandlingen? 
Kommuners ekonomichefer önskar få budgetunderlag i början till mitten av januari. 

 

5. Beställningscentralen I Ulrika Stålnacke  

Mycket resor, mycket samtal. Vi har maxat vår kapacitet i dagsläget.  

Vi jobbar med uppföljning av verksamhet och medarbetare. Vi har ihärdigt jobbat för en 

bättre schemaföljsamhet och vi ser resultat av det arbetet. 

- Marknadsför app 

- Marknadsför serviceportalen för hälso- och sjukvårdspersonal 
- Utbilda medarbetare, fler kompetenser vilket ger flexibilitet och minskad sårbarhet 
- Rekrytering 
- Kommunicera generösa öppettider; 365 dagar/år och dygnet runt 

6. Kundnära tjänster I Marie-Louise 14:10 

Frekventa ärenden:  

- projekt vem äger ”bomkörningen” för att optimera tillgång till fordon 
- Hur bemöter man negativa samtal, kommentarer eller feedback? 
- Jobbar på bristen i t.ex. förares uppdraget ”särskild hjälp” 
- Har vi mycket ärenden? Man kommer inte fram i telefonkön, får inte den bilen man 

vill 
- Hanterar ärenden enligt målsättning 

Servicenivå kundnära tjänster 

- Prio 1 stötta beställningscentralen med inkommande samtal 
- Verksamhetspoolen: stödenhet till kundtjänst, trafikledning och 

beställningsmottagning 

 

 

 

7. Övriga frågor D   

- Kan vi samlas i en workshop för att titta på hur vi kan hantera kostnadsfrågorna? 
Catharina sammankallar.  

 

* Ange om det är en beslutspunkt=B, informationspunkt=I eller diskussionspunkt=D 
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 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
10 november 2022 

 

Justerandes sign    

 

Vonau § 55 Dnr VON 2022/55 

SKRs nationella brukarundersökning 
inom funktionshinderområdet 

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

Ärendebeskrivning 
Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) nationella brukarundersökningar inom 
socialtjänsten är årliga undersökningar som genomförs för flera olika målgrupper och 
verksamheter inom individ- och familjeomsorg och funktionshinderområdet samt till 
placerade barn och unga. Det som redovisas här är för LSS. 
 
Undersökningen har hanterats av analysföretaget Enkätfabriken på uppdrag av 
deltagande kommuner. Deltagandet är frivilligt och kommunerna har själva bestämt 
inom vilka delar av verksamheterna de genomför undersökningen. Kommunen avgör 
också själv när under undersökningsperioden 1 sept-31 oktober som den genomförs. 
Undersökningen är en totalundersökning vid de enheter där den genomförs, vilket 
innebär att alla brukare vid deltagande enheter ska erbjudas att delta. De enheter som 
har varit med i undersökningen i Tomelilla kommun inom LSS är gruppbostad, 
daglig verksamhet, servicebostad samt boendestöd. Tomelilla kommun har deltagit 
sedan 2018 i enkäten.  

På gruppboende/servicebostad är det höga resultat på att brukarna vet vem de ska 
vända sig till om något är fel. Frågorna gällande kommunikation fick de lägre 
resultaten i verksamheterna. Så var det även år 2020 och det ser ut så i hela landet. 
Arbetet med att förbättra kommunikationen mellan brukare och personal är ett 
pågående förbättringsarbete i Tomelilla kommun. Boendestöd i Tomelilla kommun 
får överlag höga resultat på frågorna, det kan härledas till att brukaren bor i egen 
bostad och kan i större utsträckning påverka sin vardag än om man exempelvis bor i 
en gruppbostad. 

Resultat i sin helhet presenteras i en Powerpoint presentation. 
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 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
10 november 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 55 forts 

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

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse socialt ansvarig socionom Alexandra Ruda 2022-10-26, handlingsid: 
Von 2022.679 

Presentation Brukarundersökning LSS 2021, handlingsid: Von 2022.678 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Socialt ansvarig socionom Alexandra Ruda 
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Nationell brukarundersökning inom 
funktionshinderområdet 2021

LSS i Tomelilla kommun
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• Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) nationella 
brukarundersökningar är årliga undersökningar som genomförs i 
funktionshinderområdet.

•
Undersökningen har hanterats av analysföretaget Enkätfabriken.

• Undersökningen är en totalundersökning vid de enheter där den 
genomförs, vilket innebär att alla brukare vid deltagande 
enheter ska erbjudas att delta.

• Tomelilla har deltagit sen 2018.

2022-11-15 2

Bakgrund
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• Huvudsakligen genom en webbenkät med 
unika inloggningskoder för varje brukare.

• En brukare enbart kan svara på respektive 
enkät en gång, vilket är en förutsättning för 
att resultat och svarsfrekvens ska vara 
korrekt.

• Brukarna erbjuds antingen en utskriven 
kodtalong eller en pappersenkät. 

• Resultatet från eventuella pappersenkäter 
har matats in av frågeassistent.

•

2022-11-15 3

Tillvägagångssätt
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2022-11-15 4

Enkäts utformning
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GRUPPBOSTÄDER

SERVICEBOSTAD

LSS BOENDESTÖD

DAGLIG VERKSAMHET

2022-11-15 5

 Brukarundersökning LSS 2021
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2022-11-15 7

LSS BOENDESTÖD
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2022-11-15 8

LSS BOENDESTÖD
De fyra frågor där andelen positiva svar är högst

83



2022-11-15 9

LSS Boendestöd Jämförelse riket och trend
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2022-11-15 10

LSS BOENDESTÖD
De fyra frågor där andelen positiva svar är lägst
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2022-11-15 11

LSS BOENDESTÖD
Jämförelse riket och trend
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2022-11-15 12

DAGLIG VERKSAMHET

Västergatan
Bollerup

Vestrellgatan – tvätt
Industribyn – tvätt

Individuell placering

Löparegatan
Skapande
Packning / servettryckning
Service
Grön Arena

Café kommunhus
Bo Ohlsson
Ica Kvantum
Erikshjälpen
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2022-11-15 13

Daglig verksamhet
De fyra frågor där andelen positiva svar är högst
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2022-11-15 14

Daglig verksamhet
Jämförelse riket och trender
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2022-11-15 15

DAGLIG VERKSAMHET
De fyra frågor där andelen positiva svar är lägst
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2022-11-15 16

DAGLIG VERKSAMHET
Jämförelse riket och trend
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2022-11-15 17

SERVICEBOSTAD
Stafetten
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2022-11-15 18

Servicebostad
De fyra frågor där andelen positiva svar är högst
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2022-11-15 19

Servicebostad 
Jämförelse riket och trend
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2022-11-15 20

Servicebostad
De fyra frågor där andelen positiva svar är lägst
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2022-11-15 21

Servicebostad 
Jämförelse riket och trend
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2022-11-15 22

GRUPPBOSTÄDER
Brandkårsgatan, Nybogatan och Solgläntan 
Eftersom enheter är små 5-6 brukare/enhet redovisas 
resultat tillsammans.

97



2022-11-15 23

Gruppbostäder
De fyra frågor där andelen positiva svar är högst
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2022-11-15 24

Jämförelse med riket och trend
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Gruppbostäder
De fyra frågor där andelen positiva svar är lägst

25 100



2022-11-15 26

Jämförelse med riket och trend

101



27

Vad har enheterna jobbat med 
under året?
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Vad händer nu?
Brukarundersökning 2022 pågår tom 2022-10-31.
6 december resultat färdigt
Under december presentera resultat för enheter och brukare

2022-11-15 28 103
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 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
10 november 2022 

 

Justerandes sign    

 

Vonau § 56 Dnr VON 2022/54 

Intern kontroll 2023, riskanalys 

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag 
till vård och omsorgsnämnden 
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår vård och omsorgsnämnden att 
risk id 5,7 och 10 i förvaltningens riskanalys, handlingsid: Von 2022.644 som ska ingå 
i nämndens interna kontrollplan för 2022. 

Ärendebeskrivning 
Enligt reglementet för intern kontroll ska vård och omsorgsnämnden årligen 
upprätta och besluta om intern kontrollplan för sin verksamhet. Kontrollplanen ska 
utarbetas utifrån genomförda riskanalyser av nämndens verksamhet. 

Förvaltningens genomförda riskanalys har identifierat 12 risker. Vård och 
omsorgsnämnden ska utifrån dessa besluta vilka som ska hanteras vidare och ingå i 
nämndens interna kontrollplan för 2023. 

Ekonomiska konsekvenser 
Att besluta vilka identifierade risker som ska ingå i intern kontrollplanen får inga 
direkta 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 
Under 2022 följs planen upp halvårsvis och i samband med årsredovisningen. 
Formerna för uppföljning 2023 har ännu inte beslutats i detta läge av processen utan 
det bestäms när den slutliga intern kontrollplanen antas. 
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 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
10 november 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 56 forts 

Förvaltningens förslag till beslut 
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår vård och omsorgsnämnden vilka 
risk id i förvaltningens riskanalys, handlingsid: Von 2022.644 som ska ingå i 
nämndens interna kontrollplan för 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse socialchef Camilla Andersson 2022-10-25, handlingsid: Von 
2022.680 

Riskanalys 2023 vård och omsorgsnämnden, handlingsid: Von 2022.644 

Tidigare behandling 
Hit hämtas text från tjänsteskrivelsens rubrik Beslutsunderlag 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Peo Örnsved (SD) yrkar på att risk id 5 ska ingå i intern kontrollplanen. 

Alexander Verweij Svensson (M) yrkar på att risk id 7 och 10 ska ingå i intern 
kontrollplanen. 

Beslutsgång 
Efter ställd proposition finner tjänstgörande ordförande att arbetsutskottet beslutar 
enligt Peo Örnsveds (SD) och Alexander Verweij Svenssons (M) yrkanden. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Socialchef Camilla Andersson 
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Riskanalys 2023 
 
Verksamhet: Vård och omsorg 
 
Risk-
id 

Risk-
kategori 
 

Risk 
Att en negativ händelse inträffar. 
 
Formulera risken enligt följande: 
 
Risk att … (händelse) inträffar på grund av … 
(orsak), vilket leder till … (konsekvens). 
 

Sa
nn

ol
ik

he
t 

K
on

se
kv

en
s 

R
is

kv
är

de
 Vidare hantering 

Hur hanterar vi risken?  
Är den: 
 

- Acceptabel 
 

- Befintliga åtgärder/ in-   
byggda kontroller bedöms 
räcka 
 

- Granskning 
 

- Direktåtgärder 
 

Ansvarig 
 

Kommentar 
Varför bedöms 
risken vara 
acceptabel, 
befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller vara 
tillräckliga, vara 
föremål för 
granskning eller 
direktåtgärder. 

Till intern 
kontroll-
plan 

1  Risk att det saknas rutiner och utbildning 
kring hur det ska hanteras om man 
utsätts för otillåtenpåverkan  

2 2 4 Granskning    

2  Risk att antagna riktlinjer inte efterföljs 
vilket leder till brister i rättssäkerheten 

2 2 4 Granskning    

3  Risk att rutiner kring bilar i tjänsten inte 
efterlevs gällande skadeanmälan, 
trafikregler, underhåll vilket kan leda till 
onödiga kostnader. 

2 2 4 Acceptabel    

4  Risk för avbrott eller driftsstörning i IT 
system och att det saknas rutiner och 
instruktioner 

3 3 9 Direktåtgärd  Arbetet pågår   

5  Risk att sekretessmedgivande inte är 
dokumenterat i journalen vilket leder till 
en förtroendekris  

2 3 6 Granskning    

6  Risk att man inom LSS använder olika 
dokumentationsätt risk i att det blir 
brister i överrapporteringar samt att 
dokumentation inte sker i journalen.  

4 2 8 Direktåtgärd  Påbörja 
arbetet 
omgående 

 

7  Risk att de egenavgifter som tas ut inte är 
riktiga och föräldrar betalar fel belopp 
 

3 2 6 Granskning    

8  Risk att instabilt bemanningsläge (längre 
vakanser eller specifik enhet) leder till 

2 3 6 Befintliga åtgärder 
bedöms räcka 

 Pågående 
arbete 
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minskad efterlevnad av rutiner och 
försämrad kvalité för medborgaren 
 

9  Risk att felaktiga lagrumshänvisningar 
används 

2 2 4 Granskning    

10  Risk att ärenden inte följts upp i den tid 
som angetts i besluten 

3 2 6 Granskning    

11  Risk för merarbete utifrån arbetet i två 
verksamhetssystem( Combine, Combine 
classic) 

3 2 6 Acceptabel  Systemförvalta
re och PULS:s 
pågående 
arbete för att 
åtgärda brister 
och fortsatt 
implementera 
verksamhetssy
stemet 

 

12  Risk för kvalitetsmässigt sämre arbete 
pga att en del processer och rutiner 
saknas. Kan leda till insatser av sämre 
kvalitet. 

2 2 4 Befintliga åtgärder 
bedöms räcka 

 Arbetet är 
påbörjat 

 

          

Förklaringar till riskanalysens kolumner  
 
Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska nämnderna, styrelsen och bolagen årligen göra en riskanalys kopplad till verksamhetens ansvar och uppdrag. En 
systematiskt genomförd riskanalys består av identifiering av risker, värdering av risker och hantering av risker. Dokumentationen av riskanalysen ska göras i denna mall. 
Samtliga identifierade risker ska ingå i riskanalysen, inte enbart de som förs över till internkontrollplanen, vilket även kan definieras som en bruttolista. 
 
Riskid 
Ange löpnummer för risken. Första risken får löpnummer 1. 
 

108



Riskkategori 
Vid identifiering av risker kan man använda sig av olika riskkategorier. Ange någon av nedanstående: 
 

• Omvärldsrisker 
• Verksamhetsrisker 
• Finansiella risker 
• Risker för förtroendeskada 
• Bristande efterlevnad av regelverk 
• Redovisningsrisker 
• Legala risker 
• IT-baserade risker 

 
Risk 
En risk är en aktivitet eller händelse som negativt påverkar kommunens förmåga att nå sina mål. Det är viktigt att formulera riskerna noggrant utifrån händelse, orsak och 
konsekvens. En riskformulering ska innehålla följande delar. 
 
Risk att … (händelse) inträffar på grund av … (orsak), vilket leder till … (konsekvens). 
 
Ta med alla risker, stora som små. Det är viktigt att riskerna lyfts fram, dokumenteras och blir synliga.  
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Sannolikhet 
Använd skalan för sannolikhet för att bedöma hur troligt det är att en viss risk-händelse kommer att inträffa under den bestämda tidsperioden, alternativt hur ofta den kan 
komma att inträffa under den bestämda tidsperioden. 
 

 
Konsekvens 
Använd skalan för konsekvens för att bedöma hur allvarlig påverkan en viss riskhändelse har på verksamheten om den skulle inträffa. Anpassa bedömningen av 
konsekvens till den verksamhet som riskanalysen gäller. En mycket allvarlig konsekvens inom en verksamhet kan vara att någon avlider medan andra delar av 
kommunens verksamhet har mycket allvarliga konsekvenser som är betydligt mindre drastiska. 
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Riskvärde 
Riskvärdet anges utifrån matrisen för riskvärdering beroende på sannolikhet och konsekvens ovan.  
 

 
 
Vidare hantering 
Ange om risken är acceptabel, att befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka, att den ska granskas eller om det behövs direktåtgärder. Utgå ifrån 
riskvärderingen. Risker som ska granskas eller är föremål för direktåtgärder ska vidare till internkontrollplan. 
 
Ansvarig 
Ange vem som är ansvarig för att utföra åtgärden/åtgärderna. 
 
Kommentar 
Kommentera varför risken anses acceptabel, vilken typ av befintliga åtgärder/inbyggda kontroller som bedöms räcka, varför den är föremål för granskning samt varför det 
behövs direktåtgärder och vilka direktåtgärder som föreslås. 
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Till internkontrollplan 
De risker som har höga riskvärde eller prioriteras högt av annat skäl samt risker som kräver direktåtgärder läggs in i mallen för riskanalys. Listan är ett underlag och stöd 
vid prioritering till vilka kontroller som ska ligga med i förvaltningens interna kontrollplan.  
 
Det är inte alltid självklart att risker med högt riskvärde ska åtgärdas först. Det finns alltid andra bevekelsegrunder, som hur komplicerad åtgärden är och kostnaden för 
åtgärden, som påverkar bedömningen. Det kan vara rationellt att åtgärda lägre prioriterade risker med lägre riskvärde tidigt om åtgärderna är okomplicerade och kostar 
litet, samtidigt som man väntar med en åtgärd för en högre prioriterad risk för att den är mer komplex och kostar mycket. 
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 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
10 november 2022 

 

Justerandes sign    

 

Vonau § 57 Dnr VON 2022/3 

Anmälningsärenden november 2022 

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

Ärendebeskrivning 
Ordförandebeslut om utökad kostnad i samband med beslut om daglig 
verksamhet 
Vård och omsorgsnämndens ordförande fattade den 24 oktober 2022 beslut om akut 
förstärkt handledarskap som komplement till beslut om gruppbostad enligt LSS 9:10 
då arbetsutskottets nästa sammanträde inte kunde avvaktas. Kostnaden för det 
förstärkta handledarskapet beräknas uppgå till 38 250 kr och belasta vård och 
omsorgsnämndens budget för 2022 och 2023. 

Rapportering till revisorerna av ej verkställda gynnande beslut inom LSS och 
SoL andra kvartalet 2022. 
Revisorerna beslutar att godkänna rapporteringen för andra kvartalet 2022 och lägga 
densamma till handlingarna. 

Statistikrapport för ej verkställda gynnande beslut inom SOL och LSS andra 
kvartalet 2022 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna rapporteringen av ej verkställda gynnande 
beslut inom SOL och LSS andra kvartalet 2022. 

Yttrande gällande granskning av effekterna av det nya hälso- och 
sjukvårdsavtalet 
Revisorerna beslutar att lägga vård och omsorgsnämndens yttrande till handlingarna. 
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 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
10 november 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 57 forts 

 

Sammanträdesplan kommunstyrelsens arbetsutskott 2023 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa sammanträdesplan 2023 enligt 
följande: 11 januari, 1 februari, 15 februari, 15 mars, 29 mars, 26 april, 3 maj, 17 maj, 
7 juni, 21 juni, 16 augusti, 6 september, 20 september, 4 oktober, 25 oktober, 8 
november, 29 november och den 6 december 2023. 

Protokoll 2022-09-15 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott §§ 37-45 
signerat 
Protokoll 2022-10-13 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott §§ 46-52, 
signerat 
Lansering av hemtjänstindex den 23 november 2022 
SPF seniorerna har i mejl ställt till förtroendevalda med ansvar för hemtjänsten 
informerat om att årets hemtjänstindex släpps den 23 november.  

Dom i förvaltningsrätten i mål 7880-22 gällande överklagande av vård och 
omsorgsnämndens beslut om boendestöd 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet gällande externt boendestöd. Den klagande 
hade begärt externt boendestöd men beviljats boendestöd genom kommunens 
boendestöd av vård och omsorgsnämnden den 10 juni 2022. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2022-10-24, handlingsid: Von 
2022.681 

Rev § 52/2022 Rapportering till revisorerna av ej verkställda gynnande beslut inom 
LSS och SoL andra kvartalet 2022, handlingsid: Von 2022.671 

Kf § 104/2022 Statistikrapport för ej verkställda gynnande beslut inom SOL och LSS 
andra kvartalet 2022, handlingsid: Von 2022.668 

Rev § 61/2022 Yttrande gällande granskning av effekterna av det nya hälso- och 
sjukvårdsavtalet, handlingsid: Von 2022.669 
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 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
10 november 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 57 forts 

Ksau § 147/2022 Sammanträdesplan kommunstyrelsens arbetsutskott 2023, 
handlingsid: Von 2022.670 

Protokoll 2022-09-15 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott §§ 37-45 signerat, 
handlingsid: Von 2022.549 

Protokoll 2022-10-13 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott §§ 46-52, signerat, 
handlingsid: Von 2022.618 

Information om Hemtjänstindex, handlingsid: Von 2022.603 

Beslut - dom i mål 7880-22, gällande bistånd enligt socialtjänstlagen, avslag, 
handlingsid: Von 2022.633 

_________ 
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 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
10 november 2022 

 

Justerandes sign    

 

Vonau § 58 Dnr VON 2022/4 

Delegeringsbeslut oktober 2022 

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

Ärendebeskrivning 
Redovisning av delegeringsbeslut för perioden 

1 oktober – 31 oktober 2022 

Antal redovisade beslut: 

Vård och omsorg för Oktober: 161 beslut 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse socialt ansvarig socionom Alexandra Ruda 2022-11-04, handlingsid: 
Von 2022.682 

Förteckning av delegeringsbeslut oktober 2022, handlingsid: Von 2022.675 

_________ 
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Statistik fattade beslut SoL och LSS 2022 

Beskrivning Augusti September Oktober 
Hemtjänst 4 kap 1§ SoL bifall 96 111 93 

Trygg hemma 4k1§SoL bifall 4 2 3 

Boendestöd 4 kap 1§ SoL bifall 4 5 12 

Boendestöd 4 kap 1§ SoL avslag  
 

 

Dagverksamhet 4 kap 1§ SoL bifall 4 3 5 

Särskilt boende 4 kap 1§ SoL bifall 3 7 3 

Hemtjänstinsatser i särskilt boende 3 7 3 

Särskilt boende 4 kap 1§ SoL avslag    

Korttidsboende 4 kap 1§ SoL bifall 12 10 8 

Korttidsboende 4 kap 1§ SoL avslag    

Växelvård 4 kap 1§ SoL bifall 1 2 3 

Personlig ass 9 § kap 2 LSS bifall 
 

  

Personlig ass 9 § kap 2 LSS avslag    

Personkretstillhörighet 1  
 

 

Ledsagarservice 9 kap 3§ LSS bifall    

Ledsagarservice 9 kap 3§ LSS avslag    

Kontaktperson 9 kap 3§ LSS bifall 
 

1 2 

Kontaktperson 9 kap 3§ LSS avslag    

Avlösarservice 9 § 5 LSS bifall    

Avlösarservice 9 § 5 LSS avslag    

Korttidsvistelse 9 kap 6§ LSS bifall 2  1 

Korttidsvistelse 9 kap 6§ LSS avslag    

Korttidstillsyn 9 kap 7§ LSS bifall 1   

Bostad s s barn 9 kap 8§ LSS bifall    

Bostad särskild service 9 kap 9§ LSS bifall   1 

Bostad särskild serv 9 kap 9§ LSS avslag    

Boende vuxna avvisning    

Daglig verksamhet kap 9 kap 10§ LSS bifall 2 1  

Daglig verksamhet kap 9 kap 10§ LSS avslag  
 

 

Ersättning för sjuklönekostnader LSS §9p2 
 

 27 

Ers sjuklönekostnad LSS §9p2, delavslag    

Lex Sarah 14 kap 7 § Sol Anmälan till IVO    

SUMMA 130 149 161 
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