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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 12 december 2022 

 

Dialoger och informationsärenden von 
2022-12-22 

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 enhetschef på Brinkehem 
Enhetschef Michael Green informerar om verksamheten och aktuella frågor. 

2. Information från socialchef och omsorgschef. 
Socialchef Camilla Andersson och omsorgschef Patrik Sikt informerar nämnden om 
aktuella frågor. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2022-12-12 

 

Stöd och omsorg  

Olof Hammar 

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

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

 

 Vård och omsorgsnämnden 

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

Diarienummer: VON 2022/64 
 
Datum 7 december 2022 

 

Nulägeskarta för målprocessen 2024 

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

Ärendebeskrivning 
Vård och omsorgsnämnden beslutade 2020-10-28 att från och med 2021 ersätta 
äldreomsorgsplanen med verksamhetens årliga nulägeskarta och använda den som 
grund för utveckling av äldreomsorgen. 

Socialchefen har nu utarbetat en nulägeskarta inför målprocessen 2024. 
Nulägeskartan kommer bland annat tjäna som underlag för nämnden när mål för 
2024 ska utarbetas och beslutas. 

Ekonomiska konsekvenser 
Att presentera nulägeskartan för nämnden får inga ekonomiska konsekvenser. 

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

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 
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2 (2) 

Uppföljning 
Verksamhetens nulägeskarta kommer inte följas upp av nämnden. Nämnden 
kommer informeras när nulägekartor för kommande målprocesser tas fram. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse socialchef Camilla Andersson 2022-12-07 

Nulägeskarta för målprocessen 2024 Von 

 

Stöd och omsorg  

 

 

Camilla Andersson 

Socialchef 

 

Beslutet skickas till:  

 

Socialchef Camilla Andersson 
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målprocessen 2024

NULÄGESKARTA
Vård- och omsorgsnämnden
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Nämndens uppdrag 

Vård- och omsorgsnämnden  
Vård och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad avser hemtjänst, 
hemsjukvård, äldreboende, korttidsplatser, dagcentraler, dagverksamheter, rehab, LSS-
verksamhet och socialpsykiatri. 

Vård och omsorgsnämndens uppgifter avser drift och verksamhet, tillsyn, tillstånd, 
myndighetsutövning mot enskild, anmälningsskyldighet, ansökningsförfarande samt 
uppgiftsskyldighet enligt nedan angiven lagstiftning och andra författningar rörande vård 
och omsorgsverksamhet, kommunal hälso- och sjukvård samt stöd och service till vissa 
funktionshindrade. 

Lagar som styr verksamheten: 
� Socialtjänstlag (2001:453) och socialtjänstförordning (2001:937) 

� Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) 

� Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

� Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 

� Smittskyddslag (2004:168) 

� Lag (1997:736) om färdtjänst 

� Patientskadelag (1996:799) 

� Patientdatalag (2008:355) 

� Lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården 

� Lag (1993:584) om medicintekniska produkter 

� Begravningslag (1990:1144) 

� Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) samt Offentlighets- och 

sekretessförordning (2009:641) 

� Förvaltningslag (2017:900) 

� Socialstyrelsens författningssamling (HSLF-FS och SOSFS) 

Ansvarsområden 
Träffpunkter 
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Hemtjänst 

Boendestöd för personer med funktionsvariation och psykisk ohälsa 

Särskilt boende för äldre 

Korttidsboende 

Anhörigstöd- öppen verksamhet, växelboende, avlastning i hemmet och dagverksamhet 

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

Hemsjukvård 

 
Nämndens mål och specifika uppdrag 

Målområde: Hållbar utveckling 
Kf. mål: Förenkling leder till att fler kan göra det som är långsiktigt hållbart 

Nämndsmål 

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

Målområde: Delaktighet och egenmakt 
Kf mål: Delaktigheten i samhället ökar och invånarna upplever att de kan påverka sin vardag 

Nämndsmål 

Brukarens delaktighet i sin vardag ska öka. 

Kf- mål: Livslångtlärande uppmuntras och människors möjlighet till egen försörjning underlättas 

Nämndsmål 

Utveckla arbetssätt eller metoder för att öka graden av självständighet. 

Målområde: Trygghet och hälsa 
KF.mål: Inspiration ges till ett aktivt liv för bättre hälsa 

Nämndsmål 

Utveckla det hälsofrämjande arbetet i verksamheten. 
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KF.mål: Den upplevda tryggheten ökar 

Nämndsmål 

Brukarna ska känna sig mer trygga än genomsnittet i riket. 
Ett mål för god ekonomisk hushållning; Behovet av insatser i form av boende eller insatser i boendet, 
minskar. 

Vår samlade analys av nämndens nuläge 
Covid-19 har haft en omfattande påverkan på verksamheterna inom Vård- och omsorg 
sedan starten 2020. Påverkan kvarstår fortsatt om än på ett annat sätt än tidigare och inte 
med samma tryck på verksamhet och bemanning. 

Samverkan internt och externt är ett fokus för nämndens verksamheter. 
Kommuninvånarna/brukarna ska uppleva det enkelt att ha kontakt med myndighet och 
verksamhet. Ärenden som spänner över flera verksamheter behöver samordnas för att 
bästa möjliga insats ges. SIP (samordnad individuell plan) är en samverkansform som 
används inom samtliga nämndens verksamheter när även regionen har insatser för 
brukaren/patienten. Verksamheten bedömer att det finns en mycket god samverkan med 
primärvården i Tomelilla. Utifrån heltid som norm är den interna samverkan med 
Rekryterings och Bemanningsenheten av stor vikt. Det är en tät dialog och samverkan som 
utvecklas över tid. Socialtjänsten är en annan intern samverkanspart oftast i individärenden. 
Gemensamt lärande, förståelse av varandras roller, uppdrag och lagstiftning har varit fokus 
eftersom det ligger till grund för samarbetet i individärenden. 

Heltid som norm har ökat andelen medarbetare som arbetar heltid i verksamheten 
väsentligt och skapat ett överskott av tid i verksamheten, så kallad resurstid. Parallellt med 
det saknas det också bemanning i stora delar av verksamheten. Under hösten har ett 
omfattande arbete intensifierat genom att använda statsbidraget återhämtningsbonusen om 
5,7 miljoner kronor. Bemanningsbehov har genomlyst och kommunicerats med 
medarbetarna för att ta finna lösningar för bättre planering, scheman och förutsägbarhet. 
Därtill har medarbetarna getts möjlighet till hälsofrämjande aktiviteter på arbetstid och för 
detta svarat veckovis på ett antal frågor om mående och vad man använt sin tid 
till. Utbildningar inom ramen för äldreomsorgslyftet har inneburit en väsentlig 
kompetensförstärkning i verksamheten. 

Digitaliseringsstrategin som utgångspunkt och Digitalt först, präglar verksamhetens 
utveckling. En effekt av pandemin är trots allt positiv. Digitala kontakter har 
implementerats i mycket större utsträckning än tidigare och i alla delar av verksamheten. 

Volymerna på särskilt boende sjunker och det är en trend som pågått under flera år. Det 
ställer höga krav på verksamheten att ställa om för att undvika ekonomiska konsekvenser. 
En del lägenheter har ställts om till personalutrymme och verksamheten säljer även platser 
till andra kommuner. Behovet av korttidsplatser är ofta större än tillgången av de fem 
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platser som är avsedda för det på. Vid högt tryck på korttidsenheten får andra lägenheter 
inom det särskilda boendet användas som korttidsplatser. 

Nära vård är ett samlingsbegrepp för hur kommuner och region arbetar med omställningen 
mot framtidens system för hälsa och vård. Nära En mer tillgänglig, närmare vård kan 
tillsammans med fokus på hälsa och nya arbetssätt, innebära bättre livskvalitet för 
invånarna samtidigt som resurserna inom vård och omsorg kan användas mer effektivt och 
därmed räcka till fler. Den gemensamma värdegrunden för samarbetet och de 
verksamheter som omfattas av avtalet är följande: 

- Vi arbetar med individfokus och skapar personcentrerade samarbetslösningar 
utifrån den enskilde individens behov och förutsättningar 

- Vi strävar efter att tillgodose den enskildes förväntningar på inflytande och 
självbestämmande, respektfullt bemötande samt en lättillgänglig vård av hög 
kvalitet 

- Vi ska upplevas som en gemensam organisation utifrån den enskildes perspektiv 

De senaste åren har det skett en ökning av barnärenden men även en komplexitet som rör 
barn och ungdomar. Det är ofta många olika delar runt den unga som inte fungerar som 
påverkar t ex skolgång och hemförhållande. Dessa ärende ställer höga krav på en 
fungerande samverkan för familjer i behov av insatser från både SoL och LSS. Barn-och 
utbildning är också viktig i samverkanspart eftersom barnet har skolplikt och skolan utgör 
en viktig grund och ofta en typ av skyddsnät. Det finns barn i Tomelilla kommun med 
funktionsnedsättning som också lever och växer upp under ogynnsamma sociala 
förhållanden. 

Den ökning av insatsen personlig assistans som varit under några år i kommunen, är till 
följd av Försäkringskassans mer restriktiva bedömningar. När Försäkringskassan bedömer 
att de grundläggande behoven understiger 20 timmar i veckan, är det kommunens ansvar 
att utreda och fatta beslut om personlig assistans enligt LSS, både för grundläggande och 
andra personliga behov. Handläggarna har noterat att det numera är fler överklaganden i 
Förvaltningsrätten gjorda mot Försäkringskassan, där besluten har ett gynnande utfall för 
den enskilde. Flera av de ärenden i Tomelilla kommun som är beslut enligt LSS, är på nytt 
anmälda och för utredning hos Försäkringskassan. I verksamheten finns det även några 
beslut som är barn där det är bedömt ett föräldraansvar och av den anledningen kommer 
de inte över 20 timmar i de grundläggande behoven. I takt med stigande ålder blir det ett 
minskat föräldraansvar och ärendet kan då anmälas till Försäkringskassan för prövning. 

Unga i omsorgen har startats upp under hösten med ungdomar som arbetar inom 
äldreomsorgen med aktiviteter under helger. Intresset för måltidsvän är svagt. Nyby-appen 
har inte fått något större gensvar. 

Kommunikation och information till våra medborgare är viktig och även en viktig faktor 
för upplevelsen av trygghet. Kompetensförsörjning hos medarbetarna en annan. Inom 
verksamhetens område finns en del bristyrken tex sjuksköterskor, fysioterapeuter och 
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arbetsterapeuter. Verksamheten har tillsammans med de fackliga organisationerna tagit 
fram en handlingsplan utifrån kompetensförsörjning som startat upp. 

Ett nytt verksamhetssystem har implementerats under året och gick i skarp drift i maj. Det 
har och innebär fortfarande en ökad belastning i verksamheten. Det nya 
verksamhetssystemet är även anpassat för att kunna användas i mobila enheter. 

Verksamheten har lämnat Välagården och flyttat in i anpassade, uppdaterade och flexibla 
lokaler i industribyn. Här finns sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och 
undersköterskor samt en del av daglig verksamhet. 

 

Behoven hos de vi finns till för 
• Personcentrerad vård och omsorg 

• Nära vård 

• Rättssäker prövning 

• Bra bemötande 

• Trygghet 

• Självständigt liv 

• Värdigt liv 

• Inflytande 

Verksamhetens resultat - nyckeltal/data 

Våra svagaste resultat 
Brukarundersökning för äldreomsorgen genomfördes inte 2021 men 2022. 
Brukarundersökning för LSS genomfördes både 2021 och 2022, utfallet för 2022 är klart 
men inte analyserat ännu. 

Äldreomsorg 

• Påverkansmöjligheter på när man får sina insatser i hemtjänsten har minskat. 

• Boende är inte nöjda med de aktiviteter som erbjuds på äldreboendet. 
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LSS 

• Brukaren får inte den hjälp som brukaren vill ha. 

• Personalen pratar inte så att brukaren förstår. 

Våra starkaste resultat 

Äldreomsorg 

• Bra bemötande 

• Maten smakar bra 

• Tar hänsyn till den enskildes åsikter och önskemål 

• Personalen utför sina uppgifter bra 

LSS 

• Brukaren får bestämma saker som är viktiga hemma 

• Personalen bryr sig om brukaren 

• Brukaren trivs hemma 

Nyckeltal/mätare - Resultat 
 
Nyckeltal/mätare 2020 2021 2022 

Bemötande i särskilt boende äldre i % 96 0 94 

Maten smakar bra på särskilt boende i % 81 0 86 

Personalen har tillräckligt med tid i % 80 0 77 

Personalen tar hänsyn till åsikter och 
önskemål i hemtjänsten i % 

87 0 84 

Personalen utför sitt arbete bra i hemtjänsten i 
% 

86 0 88 

Trygghet i hemtjänsten i % 81 0 88 

Vart man vänder sig med synpunkter och 
klagomål 

47 0 54 

De boende är inte nöjda med de aktiviteter 
som erbjuds på äldreboendet i % 

62 0 57 
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Brukaren känner sig trygg med alla i 
personalen på gruppbostad LSS i % 

64 58 88 

Personalen pratar så brukaren förstår på 
servicebostad LSS 

64 67 67 

Brukare får bestämma om saker som är viktiga 
på daglig verksamhet LSS i % 

77 64 Ingår 
inte i 
2022 
års 
mätning 

 

Verksamhetens största utmaningar 
• Möjliggöra framtida kompetens och personalförsörjning genom fortbildning och att 

arbetsgivaren upplevas som attraktiv. 

• Heltid som norm- att verksamheten håller god kvalitet för brukarna och en god 
ekonomisk hushållning av resurserna. 

• Förebyggande arbete kring psykisk ohälsa inom samtliga målgrupper och samverka 
med andra huvudmän, föreningar och volontärer. 

• God och nära vård med hänsyn till individens önskemål och åsikter. 

• Digitalisering. 

• Äldreomsorgens sjunkande volymer. 

• Fler svårt sjuka i hemsjukvård kräver en ökad kompetens och nya arbetssätt i 
verksamheten. 

Nyckeltal - Utmaningar 
Nyckeltal/mätare 2019 2020 2021 
Avgångna tillsvidareanställda under året för hela 
kommunen i % (Kolada NOO216) 

15 13  

Upplevt hälsotillstånd i hemtjänsten i % (Kolada U21447) 34 27 29 

    

Trender och dess konsekvenser 
• Demografin - fler blir äldre och färre ska försörja fler. 
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• I Tomelilla ökar behoven ökar framför allt inom LSS. 

• Behovet av bostäder ökar inom LSS och ytterligare bostäder för LSS planeras för 
att tillskapas. 

• Individualisering - medborgarna kommer i allt högre grad komma att kräva att få 
kommunal service på det sätt och med det innehåll som just de är betjänta av 

• Digitalisering - ställs krav på kompetens, ledning, innovation och att förebygga 
digitalt utanförskap 

• Pandemier - förebyggande arbete med att se över verksamheterna, arbetssätt och 
arbetsplatser 
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 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
8 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

Vonau § 60 Dnr VON 2022/62 

Verksamhetschef enligt 4 kap. 2 § hälso- 
och sjukvårdslagen 

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag 
till vård och omsorgsnämnden 
Vård och omsorgsnämnden beslutar utse omsorgschef Birgitta Brorsson till 
verksamhetschef enligt 4 kap. 2 § HSL för den kommunala hälso- och sjukvården 
som faller under vård och omsorgsnämndens ansvarsområde. 

Vård och omsorgsnämnden beslutar samtidigt att upphäva beslutet från den 11 
februari 2021, Von § 21/2021, som innebar att Patrik Sikt utsågs till verksamhetschef 
enligt 4 kap. 2 § HSL. 

Ärendebeskrivning 
I Tomelilla kommun är det vård och omsorgsnämnden som ansvarar för den 
kommunala hälso- och sjukvården.  

I hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL, finns bestämmelser om verksamhetschef 
vid all hälso- och sjukvård. 

Enligt 4 kap. 2 § HSL, ska vårdgivaren utse en verksamhetschef som svarar för 
verksamheten.  

I kommunal verksamhet är de uppgifter som åligger den medicinskt ansvariga 
sjuksköterskan (MAS) enligt 11 kap. 4 § HSL undantagna verksamhetschefens 
ansvar. 

Vård och omsorgsnämnden beslutade den 11 februari 2021, Von § 21/2021, att utse 
omsorgschef Patrik Sikt till verksamhetschef enligt 4 kap. 2 § HSL för den 
kommunala hälso- och sjukvården som faller under vård och omsorgsnämndens 
ansvarsområde. Dagens beslut innebär att detta beslut samtidigt upphävs. Uppdraget 
som verksamhetschef enligt 4 kap. 2 § HSL föreslås fortsatt läggas på enhetschef 
Birgitta Brorsson. 

Ekonomiska konsekvenser 
Att utse ny verksamhetschef enligt 4 kap. 2 § HSL får inga ekonomiska 
konsekvenser. 
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 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
8 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 60 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 
Ingen uppföljning av detta beslut planeras annat än om det sker någon förändring 
inom befattningen som omsorgschef. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Vård och omsorgsnämnden beslutar utse omsorgschef Birgitta Brorsson till 
verksamhetschef enligt 4 kap. 2 § HSL för den kommunala hälso- och sjukvården 
som faller under vård och omsorgsnämndens ansvarsområde. 

Vård och omsorgsnämnden beslutar samtidigt att upphäva beslutet från den 11 
februari 2021, Von § 21/2021, som innebar att Patrik Sikt utsågs till verksamhetschef 
enligt 4 kap. 2 § HSL. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse omsorgschef Patrik Sikt 2022-11-29, handlingsid: Von 2022.740 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Socialchef Camilla Andersson 

Enhetschef Birgitta Brorsson 

Omsorgschef Patrik Sikt 
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 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
8 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

Vonau § 61 Dnr VON 2022/61 

Beslutsattestanter vård och 
omsorgsnämnden 2023 

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag 
till vård och omsorgsnämnden 
Vård och omsorgsnämnden beslutar utse beslutsattestanter i enlighet med bilaga, 
handlingsid: Von 2022.723, för 2023, samt delegerar till socialchef att vid 
förändringar under året utse nya beslutsattestanter. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige antog den 12 februari 2018, Kf § 8/2018, nytt attestreglemente 
för Tomelilla kommun. I reglementet anges att nämnderna årligen ska anta en lista 
med attestanter och beloppsgränser. 

Beloppsgränserna för beslutsattest är anpassade efter storleken på de högsta 
kostnadsposter man har inom sin respektive budgetram. 

Ekonomiska konsekvenser 
Det fastställda reglementet reglerar möjligheten att attestera fakturor och kan därmed 
minska riskerna för felaktiga utbetalningar. 

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 sker årligen samt vid förändringar inom organisationen som kräver 
uppdateringar. 
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 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
8 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 61 forts 

Förvaltningens förslag till beslut 
Vård och omsorgsnämnden beslutar utse beslutsattestanter i enlighet med bilaga, 
handlingsid: Von 2022.723, för 2023, samt delegerar till socialchef att vid 
förändringar under året utse nya beslutsattestanter. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2022-11-24, handlingsid: Von 
2022.741 

Beslutattest 2023, handlingsid: Von 2022.723 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Socialchef Camilla Andersson  

Tillförordnad ekonomichef Mariana Vikström 
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 Ansvar Område Slag Verksamhet Aktivitet Projekt Befattning Nuvarande Ersättande befattning Nuvarande Nivå
7xxxx Övergripande  Socialchef Camilla Andersson Omsorgschef Patrik Sikt Nivå 2
70100 Vård- och omsorgsnämnden Socialchef Camilla Andersson Omsorgschef Patrik Sikt Nivå 5
70100 Centralt, övergrip, MAS Socialchef Camilla Andersson Omsorgschef Patrik Sikt Nivå 5
70200 Enhetschefer, övergrip verks Omsorgschef Patrik Sikt Socialchef Camilla Andersson Nivå 5
70300 Myndighet Enhetschef Natasha Khorasani Socialchef Camilla Andersson Nivå 3
70400 Kvalitet och utveckling Kvalitetschef Daniel Nilsen Socialchef Camilla Andersson Nivå 3
71000 Enhetschef HSL Norra Enhetschef Birgitta Brorsson Enhetschef Charlotte Dysart Nivå 2
71100 Enhetschef HSL Centrala Enhetschef Charlotte Dysart Enhetschef Birgitta Brorsson Nivå 2
72000 Enhetschef Brösarp Enhetschef Michael Green Enhetschef Carola Lindgren Nivå 2
72100 Enhetschef Norrevång Enhetschef Maria Ingvarsson Enhetschef Michael Green Nivå 2
72200 Enhetschef Tomelilla ÄO Enhetschef Carola Lindgren Enhetschef Maria Ingvarsson Nivå 2
73000 Enhetschef LSS 1 Enhetschef Tim Olsson Enhetschef Elin Persson Nivå 2
73100 Enhetschef LSS 2 Enhetschef Elin Persson Enhetschef Fredrik Devenfors Nivå 2
73200 Enhetschef LSS 3 Enhetschef Fredrik Devenfors Enhetschef Tim Olsson Nivå 2
74000 Externt köpt verksamhet Enhetschef Natasha Khorasani Socialchef Camilla Andersson Nivå 3
75000 Entreprenad Bya, centrum Omsorgschef Patrik Sikt Omsorgschef Daniel Nilsen Nivå 4
75100 Entreprenad Valkyrian, söder Omsorgschef Patrik Sikt Omsorgschef Daniel Nilsen Nivå 4
76000 Kontaktperson, ledsagare Enhetschef Tim Olsson Socialchef Camilla Andersson Nivå 3

Attestbelopp:
Nivå 1 100 000
Nivå 2 500 000
Nivå 3 1 000 000
Nivå 4 2 500 000
Nivå 5 5 000 000
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 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
8 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

Vonau § 62 Dnr VON 2022/60 

Plan för Avtalsuppföljning 2023 

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag 
till vård och omsorgsnämnden 
Vård och omsorgsnämnden beslutar att anta plan 2023 för uppföljning av avtal som 
upphandlats inom vård och omsorg. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål och 
riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare. Varje nämnd ska med 
kommunfullmäktiges program som grund utarbeta en årlig plan för när och på vilket 
sätt avtal och verksamhet ska följas upp. 

Planen för 2023 års uppföljning har utarbetats av verksamheten och redovisas i 
särskilt dokument. 

Resultatet av uppföljningarna sammanställs i en rapport som redovisas för nämnden i 
juni och december. 

Ansvarig för uppföljningen är socialt ansvarig socionom samt medicinskt ansvarig 
sjuksköterska. 

Ekonomiska konsekvenser 
Uppföljningen ska granska att de upphandlade verksamheterna motsvarar det som 
upphandlats vilket är ett krav för en god ekonomisk hushållning. 

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

Miljöperspektivet 
Detta perspektiv har beaktats genom att uppföljning görs av att verksamheterna 
inom vård och omsorg levererar tjänster med god kvalitet till medborgare vilket 
bidrar till en socialt hållbar utveckling. 
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 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
8 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 62 forts 

Uppföljning 
Uppföljning av planen sker av nämnden i juni och december 2023. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Vård och omsorgsnämnden beslutar att anta plan 2023 för uppföljning av avtal som 
upphandlats inom vård och omsorg. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse socialt ansvarig socionom Alexandra Ruda 2022-11-24, handlingsid: 
Von 2022.742 

Plan för avtalsuppföljning Vård- och omsorg 2023, handlingsid: Von 2022.735 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Socialt ansvarig socionom Alexandra Ruda 
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Plan för uppföljning av avtal inom vård och omsorg som 
utförs av privata utförare 2023. 
 
 
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.  
 
Förutom nämndens årliga plan görs också andra uppföljningar; 

- Uppföljningar genom kvalitetsberättelser – årlig 
- Resultat av den nationella brukarundersökningen- årlig 
- Öppna jämförelser – helårsvis  
- Uppföljning av individärende – löpande av myndigheten 
- Uppföljning på förekommen anledning – vid inkommande signaler om brister 
- Analys av avvikelser, 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 områden vid uppföljning för särskilt boende och hemtjänst hos 
privata utförare. 
 

- Demensvård 
- Munhälsa 
- Palliativ vård 
- Fall 
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Uppföljningsmetoder kan vara: egenkontroll, enkäter, intervjuer dialog och granskning av 
dokumentation. 
 
Avtalsuppföljning med Tunstall Nordic:  

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

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

Sammanträdesdatum 
8 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

Vonau § 63 Dnr VON 2022/56 

Svar på motion angående arbetsskor 

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag 
till vård och omsorgsnämnden 
Vård och omsorgsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar avstyrka 
motionen om arbetsskor. 

Deltar inte i beslutet 
Mona Nihlén (V) 

Ärendebeskrivning 
Sara Anheden (S) har lämnat in motion angående fria arbetsskor för 
kommunens vård och omsorgspersonal med följande lydelse: 
Fria arbetsskor till personal inom vård och omsorg Personal inom de flesta områden 
inom vård och omsorg har, liksom sina kollegor inom de tekniska förvaltningarna 
och kommunala bolagen, tillgång till arbetskläder. Däremot görs det skillnad mellan 
yrkesgrupperna när det gäller arbetsskor. Vård och omsorgspersonal, som är 
kvinnodominerade yrkesgrupper, måste själva bekosta de skor som används under 
arbetspasset i motsats till de mansdominerade yrkesgrupperna inom de tekniska 
områdena. Detta trots att vård och omsorgspersonal går och står större delen av sina 
arbetspass på stumma golv, och många av dem även utomhus i olika väder. Slitaget 
är stort utan att personalen kan råda över det, då det är arbetsgivaren som styr vad, 
hur och när de ska utföra sina arbetsuppgifter.  

Fotriktiga skor som avlastar vid stumma golv och minimerar risken för arbetsskador 
exempelvis på halt underlag (både inne och ute) utgör en stor kostnad för en redan 
lågavlönad personalgrupp. Konsekvensen blir att personalen ofta går i plastsandaler 
eller mindre fotriktiga (och mindre säkra), men billiga, gympaskor. Det resulterar i 
knä-, rygg- och höftproblem samt arbetsskador vid halk- och fallolyckor. Att skorna 
dessutom ofta tas med hem, då de är ens egna, medför risk för smittspridning ut i 
samhället.  
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 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
8 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 63 forts 

Anställda inom vård och omsorg behöver, liksom de inom de tekniska 
förvaltningarna, arbetsskor ur arbetsmiljöperspektiv men också för att jämställda 
förhållanden ska eftersträvas mellan kvinnor och män i arbetslivet. Här behöver 
Tomelilla kommun gå före och visa att vi är en attraktiv arbetsgivare som arbetar 
förebyggande och värdesätter alla medarbetare lika.  

Kostnaden för att införa fria arbetsskor till personalen inom vård och omsorg ska 
vägas mot de sjukskrivningskostnader som undviks. Med andra ord blir kostnaden 
relativt låg och vinsterna i arbetsmiljö och attraktivitet som arbetsgivare höga.  

Därför yrkar jag:  

 

att Tomelilla kommun inför fria arbetsskor för personal inom kommunens 
vård och omsorg. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 19 oktober 2022 (Ksau § 166/2022) 
remittera motionen till förvaltningen för beredning och därefter till vård och 
omsorgsnämnden för yttrande. 

Förvaltningen, genom socialchef Camilla Andersson, föreslår att vård och 
omsorgsnämnden yttrar sig enligt följande: 
Inom vård och omsorgsverksamheten arbetar huvuddelen av medarbetarna brukarnära 
eller patientnära och använder arbetskläder som arbetsgivaren tillhandahåller. Ett 
införande av fria arbetsskor skulle innebära att 300 personer behöver utrustas med skor. 
För att vara heltäckande bedöms varje person behöva tre par skor, ett par för 
inomhusbruk, ett par sommarskor respektive ett par vinterskor för utomhusbruk. Förutom 
uppstart, komplettering och utbyte behöver höjd tas för personalomsättning, att skor slits 
snabbare än förväntat och att specialanpassningar behöver göras utifrån särskilda behov 
till vissa medarbetare. Till det kommer kostnader för hantering, administration, 
beställning och förvaring. På vissa arbetsplatser saknas förvaringsmöjligheter helt eller 
delvis vilket också behöver hanteras i verksamheten.  
 
Frågan om arbetsskor hanteras olika bland landets kommuner, till exempel får 
skolvaktmästare arbetsskor i hälften av Sveriges kommuner medan medarbetare inom 
vård och omsorg får arbetsskor i tio procent av kommunerna (Socialstyrelsen 2021; 
Dagens medicin 2021). I verksamheter med traditionellt mansdominerade yrken är det 
mer vanligt med arbetsskor än i verksamheter med traditionellt kvinnodominerade yrken. 
 
Socialstyrelsen har inga krav på arbetsskor i Basal hygien i vård och omsorg (SOSFS 
2015:10). Det finns ingenting om arbetsskor i arbete inom vård- eller omsorg i 
Arbetsmiljöverkets lista över vilka föreskrifter och allmänna råd som innehåller särskilda 
regler om personlig skyddsutrustning.  
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 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
8 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 63 forts 
 
Arbetsmiljöverkets föreskrift om användning av personlig skyddsutrustning (AFS 
2001:3) innehåller beskrivning av skyddsskor som syftar till att skydda fötterna mot 
skador som vid till exempel byggnadsarbete. Personlig skyddsutrustning avsedd att bäras 
eller hållas av en person till skydd mot en eller flera risker som skulle kunna hota dennes 
säkerhet eller hälsa. Arbetsgivaren ska enligt föreskriften också se till att den personliga 
skyddsutrustningen underhålls, kontrolleras, repareras och förvaras så att dess 
skyddseffekt och hygieniska standard bibehålls. Utrustning som skadats eller av annan 
anledning kan antas ha otillräcklig skyddseffekt får inte användas. 
 
Enligt Skatteverket är kostnader för kläder och skor normalt privata levnadskostnader, 
även om de bara används på arbetstid. Det finns ingen avdragsrätt för anställdas egna 
inköp av arbetskläder. 
För att arbetskläder ska kunna vara en skattefri förmån ska de vara obligatoriska att bära i 
tjänsten och arbetsgivaren ska kontrollera att de inte används privat. Plaggen ska vara 
tydligt märkta med arbetsgivarens namn eller logotyp så att de inte ser ut som vanliga 
kläder.  

Erbjudande om att få bra ergonomiska arbetsskor bekostade av arbetsgivaren kan bidra 
till att kommunen ses som en attraktiv arbetsgivare som värnar om sin personal. Det kan 
även förebygga eventuella förslitningsskador och felbelastning vilket i sin tur kan bidra 
till en bättre arbetsmiljö och minskat behov av rehabilitering med mera.  
 
Dock finns flera praktiska frågor som behöver hanteras i samband med ett eventuellt 
inköp av arbetsskor, så som hur inköpet ska gå till samt hur skorna ska förvaras på 
arbetsplatsen. Om kommunen ska bekosta arbetsskor behöver behovet av 
förvaringsmöjligheter utredas och ordnas. Kommunens arbete med heltid som norm 
påverkar också hanteringen då personal rör sig emellan enheter och skor behöver 
förflyttas mellan arbetsplatser. 

Ekonomiska konsekvenser 
Ett införande av fria arbetsskor inom vård och omsorg beräknas kosta minst 1 miljon 
kronor i införande och en med årlig kostnad om minst 500 000 kronor. 

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

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

Sammanträdesdatum 
8 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 63 forts 

Uppföljning 
Någon särskild uppföljning av vård och omsorgsnämndens yttrande planeras inte. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar avstyrka motionen om arbetsskor. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse socialchef Camilla Andersson 2022-10-31, handlingsid: Von 
2022.743 

Ksau § 166/2022 Motion angående arbetsskor, handlingsid: Von 2022.667 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-19 (Ksau § 166/2022, Motion 
angående arbetsskor 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till förvaltningen för 
beredning och därefter till vård och omsorgsnämnden för yttrande. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunfullmäktige 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
19 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ksau § 166 Dnr KS 2022/129 

Motion angående arbetsskor 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till förvaltningen för 
beredning och därefter till vård och omsorgsnämnden för yttrande. 

Ärendebeskrivning 
Sara Anheden (S) har lämnat in motion angående fria arbetsskor för 
kommunens vård och omsorgspersonal med följande lydelse: 
Fria arbetsskor till personal inom vård och omsorg Personal inom de flesta områden 
inom vård och omsorg har, liksom sina kollegor inom de tekniska förvaltningarna 
och kommunala bolagen, tillgång till arbetskläder. Däremot görs det skillnad mellan 
yrkesgrupperna när det gäller arbetsskor. Vård och omsorgspersonal, som är 
kvinnodominerade yrkesgrupper, måste själva bekosta de skor som används under 
arbetspasset i motsats till de mansdominerade yrkesgrupperna inom de tekniska 
områdena. Detta trots att vård och omsorgspersonal går och står större delen av sina 
arbetspass på stumma golv, och många av dem även utomhus i olika väder. Slitaget 
är stort utan att personalen kan råda över det, då det är arbetsgivaren som styr vad, 
hur och när de ska utföra sina arbetsuppgifter.  

Fotriktiga skor som avlastar vid stumma golv och minimerar risken för arbetsskador 
exempelvis på halt underlag (både inne och ute) utgör en stor kostnad för en redan 
lågavlönad personalgrupp. Konsekvensen blir att personalen ofta går i plastsandaler 
eller mindre fotriktiga (och mindre säkra), men billiga, gympaskor. Det resulterar i 
knä-, rygg- och höftproblem samt arbetsskador vid halk- och fallolyckor. Att skorna 
dessutom ofta tas med hem, då de är ens egna, medför risk för smittspridning ut i 
samhället.  

Anställda inom vård och omsorg behöver, liksom de inom de tekniska 
förvaltningarna, arbetsskor ur arbetsmiljöperspektiv men också för att jämställda 
förhållanden ska eftersträvas mellan kvinnor och män i arbetslivet. Här behöver 
Tomelilla kommun gå före och visa att vi är en attraktiv arbetsgivare som arbetar 
förebyggande och värdesätter alla medarbetare lika.  

Kostnaden för att införa fria arbetsskor till personalen inom vård och omsorg ska 
vägas mot de sjukskrivningskostnader som undviks. Med andra ord blir kostnaden 
relativt låg och vinsterna i arbetsmiljö och attraktivitet som arbetsgivare höga.  
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
19 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 166 forts. 

 

Därför yrkar jag:  

 

att Tomelilla kommun inför fria arbetsskor för personal inom kommunens 
vård och omsorg. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till förvaltningen för 
beredning och därefter till vård och omsorgsnämnden för yttrande.  

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige § 90/2022, handlingsid: Ks 2022.2495. 

Tidigare behandling 
Kf § 90/2022: 

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 

 

30



 

 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
8 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

Vonau § 64 Dnr VON 2022/54 

Intern kontrollplan 2023, vård och 
omsorgsnämnden 

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag 
till vård och omsorgsnämnden 
Vård och omsorgsnämnden beslutar att anta internkontrollplan för 2023 med 
handlingsid: Von 2022.736 

Ärendebeskrivning 
Vård och omsorgsnämnden beslutade den 24 november 2022 att risk id 5,7,10 i 
förvaltningens riskanalys, handlingsid: Von 2022.644 ska ingå i nämndens interna 
kontrollplan för 2023 Förvaltningen har utifrån nämndens beslut utarbetat ett förslag 
till internkontrollplan för 2023 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. Att nämnden har en god intern kontroll inklusive en genomarbetat intern 
kontrollplan kan dock få positiva ekonomiska konsekvenser för verksamheten. 

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

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

Uppföljning 
Uppföljning av planen sker halvårsvis samt efter årets slut. 
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 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
8 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 64 forts 

Förvaltningens förslag till beslut 
Vård och omsorgsnämnden beslutar att anta internkontrollplan för 2023 med 
handlingsid: Von 2022.736 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, socialchef Camilla Andersson 2022-11-24, handlingsid: Von 
2022.744 

Intern kontrollplan 2023, handlingsid Von 2022.736 

Tidigare behandling 
Vård och omsorgsnämnden 2022-11-24 (Von § 75/2022) Intern kontroll 2023, 
vård och omsorgsnämnden, riskanalys 
Vård och omsorgsnämnden beslutar att risk id 5,7 och 10 i förvaltningens riskanalys, 
handlingsid: Von 2022.644 som ska ingå i nämndens interna kontrollplan för 2022. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Tf ekonomichef Marina Vikström 
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Internkontrollplan 2023 
 
Verksamhet: Vård och omsorgsnämnden 
 
Risk-
id 

Risk 
Att en negativ händelse 
inträffar 

R
is

kv
är

de
 Kontrollmoment 

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

Kontrollmetod 
Hur ska granskningen utföras? 

Omfattning/ 
avgränsning 
Hur ska urvalet ske? 

Ansvarig 
för 
genomförandet 
av granskningen 

Rapporteras 
till 
Till vem ska 
granskningen 
rapporteras? 

Rapporterings-
tidpunkt 
När ska granskningen 
rapporteras? 

5 Risk att 
sekretessmedgivand
e inte är 
dokumenterad i 
journalen vilket leder 
till en förtroendekris 

6 Att det finns 
sekretessmedgivande i 
journalen 

Granska journaler 10 journaler per 
enhet 

Socialt 
ansvarig 
socionom 

Omsorgschef Halvår 

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

6 Kontrollera 
egenavgifter inom LSS 

Kollegiegranskning 1 av 5 ärende Socialt 
ansvarig 
socionom  

Omsorgschef Helår 

10 Risk att ärenden inte 
följs upp i den tid 
som angetts i 
beslutet 

6 Om uppföljning är 
gjord inom den tidsram 
som finns i beslutet.  

Granska journaler 10 ärende per 
handläggare 

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

Sammanträdesdatum 
8 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

Vonau § 65 Dnr VON 2022/3 

Anmälningsärenden dec 2022 

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

Ärendebeskrivning 
Protokoll 2022-11-10 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott §§ 53-58, 
signerat 
 
Rev § 73/2022 Rapportering till revisorerna av ej verkställda gynnande beslut 
inom stöd och service till vissa funktionshindrade LSS och SoL tredje 
kvartalet 2022 
Revisorerna beslutar att godkänna rapporteringen för tredje kvartalet 2022 och lägga 
densamma till handlingarna. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2022-11-30, handlingsid: Von 
2022.745 

Protokoll 2022-11-10 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott §§ 53-58, signerat, 
handlingsid: Von 2022.696 

Rev § 73/2022 Rapportering till revisorerna av ej verkställda gynnande beslut inom 
stöd och service till vissa funktionshindrade LSS och SoL tredje kvartalet 2022, 
handlingsid: Von 2022.733 

_________ 
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 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
8 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

Vonau § 66 Dnr VON 2022/4 

Delegeringsbeslut nov 2022 

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

Ärendebeskrivning 
Redovisning av delegeringsbeslut för perioden  

1 november – 30 november 2022  
Antal redovisade beslut för november: 136 beslut 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse socialt ansvarig socionom Alexandra Ruda 2022-12-01, handlingsid: 
Von 2022.746 

Delegeringsbeslut november 2022, handlingsid: Von 2022.737 

_________ 
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Statistik fattade beslut SoL och LSS 2022 

Beskrivning September Oktober November 
Hemtjänst 4 kap 1§ SoL bifall 111 93 99 

Trygg hemma 4k1§SoL bifall 2 3 3 

Boendestöd 4 kap 1§ SoL bifall 5 12 8 

Boendestöd 4 kap 1§ SoL avslag  
 

 

Dagverksamhet 4 kap 1§ SoL bifall 3 5 2 

Särskilt boende 4 kap 1§ SoL bifall 7 3 3 

Hemtjänstinsatser i särskilt boende 7 3 3 

Särskilt boende 4 kap 1§ SoL avslag    

Korttidsboende 4 kap 1§ SoL bifall 10 8 11 

Korttidsboende 4 kap 1§ SoL avslag    

Växelvård 4 kap 1§ SoL bifall 2 3 1 

Personlig ass 9 § kap 2 LSS bifall 
 

  

Personlig ass 9 § kap 2 LSS avslag    

Personkretstillhörighet 1  
 

 

Ledsagarservice 9 kap 3§ LSS bifall   1 

Ledsagarservice 9 kap 3§ LSS avslag    

Kontaktperson 9 kap 3§ LSS bifall 1 2 4 

Kontaktperson 9 kap 3§ LSS avslag    

Avlösarservice 9 § 5 LSS bifall    

Avlösarservice 9 § 5 LSS avslag    

Korttidsvistelse 9 kap 6§ LSS bifall  1 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 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 149 161 136 
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