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NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSPROTOKOLL 
 
 
Vård- och omsorgsnämnden (2023–2026) 
 
Sammanträdesdag:  Antal närvarande ledamöter:  
 
 
                     1                               2 
 
Nr    Namn Parti Närv Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 
1     Ann-Marie Johansson  C        
2  Ida Bornlykke S        
3     Peo Örnsved SD        
4 Marianne Åkerblad M        
5 Kristina Buhre S        
6 Anita Kronkvist SD        
7 Alexander Svensson  M        

 
 
ERSÄTTARE 
 
Nr    Namn Parti Närv Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 
1    Gunvor Olsson C        
2    Jerry Bergström MP        
3    Csaba Vöfély SD        
4 Simon Blixt M        
5 Beata Tinmark V        
6 Zofia Prokopczyk SD        
7 Susanne Balczar-Herou KD        
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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 2023/2 
 
Datum 18 januari 2023 

 

Dialoger och informationsärende von 
2023-01-26  

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

Ärendebeskrivning 
Följande dialoger och informationsärenden behandlas på dagens sammanträde. 

1. Presentation ny enhetschef 
Elin Persson har nyligen tillträtt som ny enhetschef inom LSS-verksamheten. På 
dagens sammanträde medverkar Elin och presenterar sig för nämnden. 

2. Information om jäv, sekretess och arvoden 
Kanslichef Johan Linander medverkar för att informera nämnden om gällande 
lagstiftning kring jäv och sekretess samt arvodesregler för förtroendevalda. 

3. Information från socialchef och omsorgschef 
Covid-19. 

Slutförd upphandling av trygghetslarm. 

Övrigt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2023-01-18 
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Stöd och omsorg  

 

 

Olof Hammar 

Nämndsekreterare 
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 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
12 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

Vonau § 2 Dnr VON 2022/28 

Informationsärende - verksamhetsplan 
2023 

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

Ärendebeskrivning 
I verksamhetsplanen för 2023 beskriver stöd och omsorg i huvudsak följande: 

 

Verksamhetens uppdrag 

Omvärldsbevakning som berör verksamheten 

Nulägesanalys 

Vad verksamheten vill uppnå 

Vad som behöver göras 2023 och vem som är ansvarig 

Långtidsplanering 

Ekonomiska konsekvenser 
Att informera nämnden om förvaltningens verksamhetsplan får inga ekonomiska 
konsekvenser. 

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

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

Sammanträdesdatum 
12 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 2 forts 

Uppföljning 
Planen kommer följas upp löpande inom verksamheten. Någon formell uppföljning i 
nämnden av verksamhetsplanen sker inte. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, omsorgschef Patrik Sikt, 2022-12-29, handlingsid: Von 2023-22 

Verksamhetsplan för vård- och omsorgsnämnden 2023, handlingsid: Von 2023.12. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Socialchef Camilla Andersson 
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Verksamhetsplan 
2023

VERKSAMHETSPLAN
Vård och omsorg
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Verksamhetsplan 2023 1 

 

Verksamhetsplan 2023 
Status: Påbörjad    Rapportperiod: 2023-12-31    Organisation:  Vård och omsorg     

Innehåll 
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Verksamhetsplan 2023 2 

 

Vad är vårt uppdrag? 
Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och 
känna välbefinnande 

God kvalitet i vård och omsorg utgår från individens specifika behov och förutsättningar. 
Den är kunskapsbaserad, individanpassad, säker, tillgänglig och jämlik. 

God omvårdnad innebär att individer tillförsäkras en god och säker vård utifrån behov och 
den aktuella situation som råder. Kvaliteten i omvårdnaden avgörs av kompetens, hur de 
bemöter personer och hur omvårdnadsinsatserna genomförs. 

Det gäller bland annat arbetet med att förebygga att äldre drabbas av nedsatt munhälsa, 
undernäring, fallskador och trycksår. Att för- bättra och bibehålla förmågan eller fördröja 
en försämring är av stort värde. Åtgärder kan vara i form av kompensatoriska strategier, 
anpassning och/eller förenkling av miljön eller utprovning av olika hjälpmedel 

LSS är en lag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder 
goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan 
påverka vilket stöd och vilken service de får. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva 
som andra. Den enskilde ska genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor. 
Verksamheter som bedrivs enligt LSS ska främja jämlikhet och full delaktighet i 
samhällslivet. 

Verksamheten ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående 
som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder 
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Verksamhetsplan 2023 3 

 

Vad vill vi uppnå? 
Vård- och omsorgsnämndens mål 2023: 

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

• Brukarens delaktighet i sin vardag ska öka. 

• Utveckla det hälsofrämjande arbetet i verksamheten. 

• Brukarna ska känna sig mer trygga än genomsnittet i riket. 

• Utveckla arbetssätt eller metoder för att öka graden av självständighet 

Digitaliseringsstrategin som utgångspunkt och Digitalt först, präglar verksamhetens 
utveckling 

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. 

Nära vård är ett samlingsbegrepp för hur kommuner och region arbetar med omställningen 
mot framtidens system för hälsa och vård. Viktigast är att arbeta med individfokus och 
skapa personcentrerade samarbetslösningar utifrån den enskilde individens behov och 
förutsättningar 

För att klara kompetensförsörjningen behöver verksamheten fortsätta att rekrytera, 
utveckla och behålla medarbetare med rätt kompetens. 

Patient/brukarforum eller liknande som anpassas till lokala förutsättningar. 

Verka för individens delaktighet i den egna vården och behandlingen. 

Framtagning av lokal handlingsplan för suicidprevention. 
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Vad behöver vi göra? 

Aktivitet Ansvarig När ska 
det vara 
klart? 

Status 

Steg 2 i den suicidpreventiva handlingsplanen Camilla 
Andersson 

230930  

Senior alert-implementering Patrik Sikt 231231  

Utveckla brukar- och anhöriginflytande arbete i alla 
verksamheter utifrån lokala förutsättningar. 

Patrik Sikt 231231  

Kompetensförsörjningsplan Camilla 
Andersson 

230331  

Hälsofrämjande arbete i samtliga verksamheter Patrik Sikt 231231  

Utveckling av digitala hjälpmedel LSS- tjänstedesign Daniel 
Nilsen 

230630  

Utveckla kvaliteten på SIP Yvonne 
Kant 

231231  

Digitalisera och automatisera samtliga arbetssätt och 
processer som är möjliga och som ger ett mervärde. 
Antipiloter i verksamheten. 

Daniel 
Nilsen 

231231  

Kompetensutveckling i våld i nära relation Patrik Sikt 231231  

Verksamhetsdialoger med tema Camilla 
Andersson 

231231  

Utreda om samverkan kring ytterområdena i hemtjänsten 
är möjlig 

Camilla 
Andersson 

230430  

Införa fast omsorgskontakt Alexandra 
Ruda 

230630  

Säkerställa att alla inom vård och omsorg kan tala och 
skriva på svenska 

Patrik Sikt 230630  
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Vad planerar vi för på längre sikt? 
Ny socialtjänstlag 2024 samt eventuellt en Äldreomsorgslag. 

LSS bostäder 

God och nära vård tillsammans med Regionen 

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

Diarienummer: VON 2022/35 
 
Datum 18 januari 2023 

 

Taxor och avgifter 2023 – vård och 
omsorgsnämnden  

Förvaltningens förslag till beslut 
Vård och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att justera vård och 
omsorgsnämndens taxor och avgifter enligt bifogat förslag med handlingsid: Von 
2023.47. Justeringarna ska gälla från och med 2023-04-01 

Ärendebeskrivning 
Vård och omsorgsnämnden debiterar taxor och avgifter för hemtjänst och 
hemsjukvård, måltidskostnader och middagsabonnemang, avgifter inom LSS och 
övriga avgifter som bl a innefattar trygghetslarm, avlösarservice, avlastning, 
dagverksamhet, tillfällig hemsjukvård och hyra av hjälpmedel. 

Kommunens taxor justeras årligen i samband med att budgeten för nästkommande 
år fastställs av kommunfullmäktige. 

Vård och omsorgsnämnden beslutade den 25 maj 2022 (Von § 39/2022) att föreslå 
kommunfullmäktige följande: 

” Vård och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att uppräkning 
sker enligt maxtaxa beslutad av riksdagen. Uppräkning av måltidskostnader på 
särskilt boende och middagsabonnemang ordinärt boende inväntar måltidsverkstans 
priser för 2023. Övriga avgifter är oförändrade eller uppräknas enligt KPI, dock max 
2 %. Avgifter för måltider inom LSS är oförändrade” 
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Vård och omsorgsnämnden beslutade den 27 oktober 2022 (Von § 72/22) att föreslå 
kommunfullmäktige att måltidstaxorna för 2023 skulle vara oförändrade men att 
förslag på justeringar kan komma under 2023. Anledningen till förslaget om 
oförändrade avgifter var att det fanns ett antal oklarheter kring hur vård och 
omsorgsnämnden skulle drabbas av de kraftigt stigande livsmedelspriserna. 

Under 2022 steg inflationen kraftigt. Livsmedelspriserna steg under hela året och 
under oktober 2022 låg konsumentprisindex (KPI) på plus 10,85 procent på 
tolvmånadersbasis. KPI för oktober används vid justering av de av kommunens 
taxor som ska uppräknas enligt KPI för nästkommande år. 

Därför behöver vård och omsorgsnämndens taxor nu justeras. I bifogat förslag till 
justeringar har uppräkningar skett enligt följande: 

Avgifter inom LSS och övriga avgifter räknas upp enligt KPI oktober 2022 vilket 
innebär 10,85 procent. Öresavrundning har skett i förslaget. 

Måltidskostnader och middagsabonnemang räknas upp enligt måltidsverkstans 
prishöjningar vilket sammanvägt är 8,7% för 2023. 

Justering av avgifter för hemtjänst och hemsjukvård har inte justerats i förslaget då 
dessa baseras på maxtaxan och den enskildes inkomst då den understiger maxtaxan. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget innebär ett intäktsbortfall på måltider januari tom mars på ca 150 000 kr 
men effekten på verksamhetens ekonomi påverkas troligen inte negativt eftersom 
övriga avgifter har indexuppräkning enligt KPI. 

Barnperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv eftersom förslagen till ändringar av taxorna inte berör barn. 

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

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse socialchef Camilla Andersson 2023-01-18 
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Vonau § 3/2023 Taxor och avgifter för vård- och omsorgsnämnden 2023, 
handlingsid: Von 2023.64 

Von Avgifter och taxor 2023 – nytt, handlingsid: Von 2023.47 

Von § 72/2022 Måltidstaxor 2023, handlingsid: Von 2022.663 

Von § 39/2022 Taxor och avgifter 2023 - vård- och omsorgsnämnden, handlingsid: 
Von 2022.351 

 

Stöd och omsorg  

 

 

Camilla Andersson 

Socialchef 

 

Beslutet skickas till:  

 

Kommunfullmäktige 

Tf ekonomichef Mariana Wikström 

Socialchef Camilla Andersson 
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 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
12 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

Vonau § 3 Dnr VON 2022/35 

Taxor och avgifter för vård- och 
omsorgsnämnden 2023 

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till vård 
och omsorgsnämnden utan förslag till beslut. 

Ärendebeskrivning 
Avgifter bör indexregleras varje år och förvaltningen föreslår uppräkning enligt 
Kommunfullmäktiges beslut vid sammanträdet 2022-12-19 att avgifter och taxor 
skall uppräknas enligt KPI samt uppräkning enligt måltidsverkstans priser. 

 

Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget innebär en viss positiv effekt på verksamhetens ekonomi genom beslutet 
om införande av årlig indexuppräkning enligt KPI.  

 

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

 

Miljöperspektivet 
Miljöperspektivet är inte aktuellt att beakta i detta beslut. 

 

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

Sammanträdesdatum 
12 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 3 forts 

Förvaltningens förslag till beslut 
Vård och omsorgsnämnden beslutar att uppräkning sker enligt Kommunfullmäktiges 
beslut vid sammanträdet 2022-11-30 att avgifter och taxor skall uppräknas enligt KPI 
samt uppräkning med Måltidsverkstans priser för 2023 av måltidskostnader på 
särskilt boende och middagsabonnemang ordinärt boende för respektive avgift och 
taxa i bilagda dokument. Uppräkning enligt KPI (1980=100) med oktoberindex 2019 
som utgångspunkt. Uppräkning för 2023 fastställs utifrån KPI oktober 2022 vilket 
redovisas i december 2022.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse verksamhetscontroller Jonas Svensson 2023-01-12 

Von Avgifter och taxor 2023 - nytt, handlingsid: Von 2023.47 

Tidigare behandling 
Vård och omsorgsnämnden 2022-10-27 (Von § 72/2022) Måltidstaxor 2023 
Vård och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att måltidstaxorna 
för 2023 ska vara oförändrade jämfört med 2022. Förslag om att justera taxorna kan 
komma under 2023. 

Kommunfullmäktige 2022-11-30 (Kf § 115/2022) Taxor och avgifter 2023 
Kommunfullmäktige beslutar anta taxor och avgifter för 2023 i enlighet med bifogat 
förslag, handlingsid: Ks 2022.3074.  

Den sverigedemokratiska partigruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande om att avgiften för trygghetslarm ska sänkas från 310 till 0 kr per månad. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Yrkande 1 

Ann-Marie Johansson (C), Ida Bornlykke (S) och Peo Örnsved (S) yrkar på att de 
skriftliga underlagen till ärendet från ekonomiavdelningen byts ut under pågående 
sammanträde eftersom det inte är korrekt versioner av desamma.  

Dessutom skrivs det felaktigt i förslaget till beslut att kommunfullmäktige fattade 
beslut om kommunens taxor 2023 den 19 dec 2022. Korrekt ska vara den 30 
november 2022. Samma som ovan yrkar på att detta korrigeras till vård och 
omsorgsnämndens sammanträde den 26 januari 2023. 
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 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
12 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

 

Yrkande 2 

Ida Bornlykke (S) yrkar på att vonau beslutar att överlämna ärendet till vård och 
omsorgsnämnden utan förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Yrkande 1 

Efter ställd proposition finner ordförande att vonau beslutar enligt Ann-Marie 
Johanssons, Ida Bornlykkes och Peo Örnsveds yrkande.  

Yrkande 2 

Efter ställd proposition finner ordförande att vonau beslutar enligt Ida Bornlykkes 
yrkande. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Vård och omsorgsnämnden 
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Kommunledningskontoret 
 

 

 
Vård och omsorg 
 
Avgifter för hemtjänst 
och/eller hemsjukvård 

  

Hemtjänstavgiften beräknas enligt maxtaxan och kan för 2023 bli som högst 2 359 kr/mån. De avgifter 
som räknas in i maxtaxan är: hemtjänst, hemsjukvård, ledsagning, hemkörning av mat samt 
trygghetslarm. Minimibelopp (förbehållsbelopp) är ett schablonbelopp som är reglerat i 
socialtjänstlagen och räknas om varje år utifrån prisbasbeloppet. Minimibeloppet används för att 
beräkna vad den enskilde kan betala i avgift för sin hemtjänst och hemsjukvård. Avgiften får dock aldrig 
överstiga maxtaxan.  
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Kommunledningskontoret 
 

 

Övriga avgifter 2022 2023 
Trygghetslarm 310 kr/månad 344 kr/månad 
Samtalsavgifter trygghetslarm (ingår inte i 
maxtaxan) 

51 kr/månad 57 kr/månad 

Installationsavgift trygghetslarm (ingår inte i 
maxtaxan) 

310 kr 344 kr 

Telefonservice (ingår i hemtjänst) 102 kr/månad 113 kr/månad 
Avlösarservice/ledsagarservice * 25 kr/timme 28 kr/timme 
Avlastning/korttidsboende 164 kr/dygn 182 kr/dygn 
Dagverksamhet Nybogatan 41 kr/dag 46 kr/dag 
Tillfällig hemsjukvård 390 kr 432 kr 
Hyra av hjälpmedel 82 kr/månad 91 kr/mån 
Hämtning av hjälpmedel (ingår inte i maxtaxan) 419 kr 456 kr 

*Om du har hemtjänst så är avlösarservice/ledsagarservice upp till 16 respektive 12 timmar gratis. 
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Kommunledningskontoret 
 

 

 
 
 
 
Måltidskostnader särskilt boende (ingår inte i 
maxtaxan) 

2022 
 

2023 

Middag inklusive efterrätt 74 kr/portion 80 kr/portion 
Frukost eller kvällsmat 36 kr/portion 39 kr/portion 
Eftermiddagskaffe 18 kr 20 kr/portion 
Måltidsabonnemang 3 720 kr/månad 4 080 kr/månad 

 
 
 
Middagsabonnemang ordinärt boende 2022 2023 
Helt middagsabonnemang 2 520 kr/månad. I 

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

2 700 kr/månad. I 
abonnemanget ingår en 
måltid per dag inklusive 
leverans till hemmet 
samtliga dagar under 
månaden. 

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

1 350 kr/månad. I 
abonnemanget ingår en 
måltid per dag inklusive 
leverans till hemmet i 15 
dagar. 
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Kommunledningskontoret 
 

 

 
 
 
 
Avgifter inom LSS 2022 2023 
Insatser till funktionsnedsatta är i stort sett avgiftsfria, men avgifter kan tas ut för måltider för barn på 
korttidstillsyn och korttidsvistelse. Nämnden ska se till att den enskilde får behålla tillräckliga medel för sina 
personliga behov (LSS§§19,20,21) och personkretsen ska garanteras goda levnadsvillkor (LSS §7).  
 
Korttidstillsyn/vistelse frukost 12–17 år 15  17 
Korttidstillsyn/vistelse lunch/middag 12–17 år 33 37 
Korttidstillsyn/vistelse kvällsmål/mellanmål 12–17 år 16 18 
Korttidsvistelse heldygnskost 64 71 
Avgift för föräldrar vars barn (under 18 år) bor på 
bostad med särskild service för barn och unga 

Beräknas enligt regler 
om underhållsstöd för 
var och en av 
föräldrarna 

Beräknas enligt regler 
om underhållsstöd för 
var och en av 
föräldrarna 
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 Vård och omsorgsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
27 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

Von § 72 Dnr VON 2022/35 

Måltidstaxor 2023 

Vård och omsorgsnämndens beslut 
Vård och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att måltidstaxorna 
för 2023 ska vara oförändrade jämfört med 2022. Förslag om att justera taxorna kan 
komma under 2023. 

Ärendebeskrivning 
Vård och omsorgsnämnden beslutade den 25 maj 2022 (Von § 39/2022) att föreslå 
kommunfullmäktige följande: 

”Vård och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att uppräkning 
sker enligt maxtaxa beslutad av riksdagen. Uppräkning av måltidskostnader på 
särskilt boende och middagsabonnemang ordinärt boende inväntar måltidsverkstans 
priser för 2023. Övriga avgifter är oförändrade eller uppräknas enligt KPI, dock max 
2 %. Avgifter för måltider inom LSS är oförändrade.” 

Kommunfullmäktige ska den 30 november 2022 fatta beslut om kommunens taxor 
och avgifter för 2023. Eftersom vård och omsorgsnämnden i sitt beslut den 25 maj 
2022 lyfte bort förslaget om justeringar av måltidskostnaderna på särskilt boende och 
middagsabonnemang inom ordinärt boende så måste ett kompletterande beslut 
fattas. Nu gällande beslut i kommunfullmäktige angående kommunens taxor och 
avgifter är formulerat på ett sådant sätt att det upphör att gälla den 1 januari 2023. 

Vård och omsorgsnämnden har tidigare beslutat ett inte subventionera dessa 
måltidskostnader utan kostnadsökningar ska finansieras genom höjda avgifter.  

Måltidsverkstan som tillhör samhällsbyggnadsnämnden fakturerar vård och 
omsorgsnämnden för matkostnaderna. Livsmedelspriserna har stigit kraftigt under 
2022 och beräknas fortsätta öka under 2023. Kommunstyrelsen beslutade nyligen att 
skjuta till extra anslag till måltidsverkstan för 2022 för att undvika höjda debiteringar 
till vård och omsorgsnämnden och familjenämnden. Därför har inte vård och 
omsorgsnämnden under 2022 drabbats av höjda kostnader trots kraftigt stigande 
livsmedelspriser. 
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 Vård och omsorgsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
27 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 72 forts 

 

För 2023 är det fortfarande oklart vad som kommer ske med anledning av de 
stigande livsmedelspriserna. Om inte måltidsverkstan erhåller extra medel eller på 
annat sätt håller kostnaderna oförändrade är det sannolikt att deras debitering till 
vård och omsorgsnämnden kommer stiga kraftigt och då måste vård och 
omsorgsnämnden antingen besluta att subventionera priserna till brukarna eller 
föreslå att avgifterna höjs. Därför kan det beroende på vilka beslut som fattas 
framöver utanför vård och omsorgsnämndens ansvarsområde under 2023 på nytt 
behöva fattas beslut om justeringar av nämndens måltidstaxor. 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser i nuläget. Men om måltidsverkstans ökade kostnader 
på grund av kraftigt stigande livsmedelspriser så småningom kommer faktureras vård 
och omsorgsnämnden så kommer verksamheten drabbas ekonomiskt om inte 
kostnadshöjningarna kompenseras med höjda avgifter. 

Barnperspektivet 
Ej aktuellt eftersom det handlar om måltidstaxor inom ordinärt och särskilt boende. 

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

Uppföljning 
Ingen uppföljning kommer ske av dagens beslut men som framgår i ärendet kan 
nämnden under 2023 på nytt behöva lämna förslag till kommunfullmäktige om 
justering av måltidstaxorna.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Vård och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att måltidstaxorna 
för 2023 ska vara oförändrade jämfört med 2022. Förslag om att justera taxorna kan 
komma under 2023.  
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 Vård och omsorgsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
27 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 72 forts 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2022-10-26, handlingsid: Von 
2022.647 

Tidigare behandling 
Vård och omsorgsnämnden 2022-05-23 (Von § 39/2022) 
Vård och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att uppräkning sker 
enligt maxtaxa beslutad av riksdagen. Uppräkning av måltidskostnader på särskilt 
boende och middagsabonnemang ordinärt boende inväntar måltidsverkstans priser 
för 2023. Övriga avgifter är oförändrade eller uppräknas enligt KPI, dock max 2 %. 
Avgifter för måltider inom LSS är oförändrade. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Peo Örnsved (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunfullmäktige  

Ekonomichef Elisabeth Wahlström 
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 Vård och omsorgsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
25 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

Von § 39 Dnr VON 2022/35 

Taxor och avgifter 2023 - vård- och 
omsorgsnämnden 

Vård och omsorgsnämndens beslut 
Vård och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att uppräkning sker 
enligt maxtaxa beslutad av riksdagen. Uppräkning av måltidskostnader på särskilt 
boende och middagsabonnemang ordinärt boende inväntar måltidsverkstans priser 
för 2023. Övriga avgifter är oförändrade eller uppräknas enligt KPI, dock max 2 %. 
Avgifter för måltider inom LSS är oförändrade. 

Deltar inte i beslutet 
Mona Nihlén (V) och Axel Olsson (S). 

Ärendebeskrivning 
Avgifter bör indexregleras varje år och förvaltningen föreslår uppräkning enligt KPI, 
dock max 2 %. Vid en jämförelse med andra kommuner ligger Tomelilla på en hög 
nivå på några avgifter och därför föreslås dessa att vara oförändrade. 

Förvaltningen har i sitt förslag sett över vilka taxor och avgifter som är möjliga att 
indexreglera då inget annat styr uppräkningen. Förslaget innebär tre olika kategorier 
av uppräkningar. Uppräkning enligt maxtaxa beslutad av riksdagen, uppräkning enligt 
index samt uppräkning enligt måltidsverkstans priser. Oklarhet om måltidsverkstans 
priser på grund av kraftigt höjda livsmedelspriser innebär att ingen uppräkning görs 
nu. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget innebär en mindre positiv effekt på verksamhetens ekonomi genom 
beslutet om införande av årlig indexuppräkning. 

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

Sammanträdesdatum 
25 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 39 forts. 

Miljöperspektivet 
Miljöperspektivet är inte aktuellt att beakta i detta beslut. 

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

Förvaltningens förslag till beslut 
Vård och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att uppräkning sker 
enligt maxtaxa beslutad av riksdagen. Uppräkning av måltidskostnader på särskilt 
boende och middagsabonnemang ordinärt boende inväntar måltidsverkstans priser 
för 2023. Övriga avgifter är oförändrade eller uppräknas enligt KPI, dock max 2 %. 
Avgifter för måltider inom LSS är oförändrade. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, verksamhetscontroller Jonas Svensson, handlingsid. Von 2022.310. 

Förslag till taxor och avgifter 2023 - inklusive LSS, handlingsid: Von 2022.302. 

Tidigare behandling 
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 2022-05-12 (Vonau § 26/2022): 

Vonau föreslår att vård och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige 
att uppräkning sker enligt maxtaxa beslutad av riksdagen. Uppräkning av 
måltidskostnader på särskilt boende och middagsabonnemang ordinärt boende 
inväntar måltidsverkstans priser för 2023. Övriga avgifter är oförändrade eller 
uppräknas enligt KPI, dock max 2 %. Avgifter för måltider inom LSS är 
oförändrade. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Ekonomichef Elisabeth Wahlström 
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 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
12 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

Vonau § 4 Dnr VON 2022/28 

Internbudget för vård- och 
omsorgsnämnden 2023 

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag 
till vård och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar anta internbudget för vård- och 
omsorgsnämnden 2023, handlingsid: Von 2023.14. 

Reservationer 
Ida Bornlykke (S) reserverar sig mot beslutet enligt skriftlig reservation med 
handlingsid Von 2023.48. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2022 (Kf § 118/2022) att anta 
budget 2023 med plan för 2024–2025. 

Efter kommunfullmäktiges beslut har vård- och omsorgsverksamheten upprättat 
förslag till internbudget 2023 utifrån de tre olika budgetramar som tilldelats och som 
tillsammans utgör summan för vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde.  

Vård och omsorgs totala budget för 2023 uppgår till 257 525 000 kronor. 

Ekonomiska konsekvenser 
Alla kända ekonomiska konsekvenser är beaktade. 

Barnperspektivet 
Budgetarbetet är ett övergripande verksamhetsarbete där såväl barn som andra 
grupper av medborgare ingår. 

Miljöperspektivet 
Budgetarbetet är ett övergripande verksamhetsarbete där hänsyn till miljöperspektivet 
ständigt är närvarande i olika delar. 
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 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
12 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 4 forts 

Uppföljning 
Internbudgeten följs upp vid tre tillfällen; ekonomisk uppföljning delårsrapport 
1 januari-april 2023, ekonomisk uppföljning delårsrapport 2 januari-augusti 
2023 och årsredovisning 2023 för vård- och omsorgsnämnden. Detta görs i 
ärende Årsredovisning för 2023 samt delårsrapporter. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar anta internbudget för vård- och 
omsorgsnämnden 2023, handlingsid: Von 2023.14. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, socialchef Camilla Andersson, 2022-12-29, handlingsid: Von 
2023.24 

Internbudget för vård- och omsorgsnämnden 2023, handlingsid: Von 2023.14. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ida Bornlykke (S) yrkar på att vonau beslutar att överlämna ärendet till vård och 
omsorgsnämnden utan förslag till beslut samt att protokoll gällande samverkan med 
de fackliga organisationerna delges vård och omsorgsnämnden innan beslut fattas. 

Ann-Marie Johansson (C) yrkar på att vonau beslutar föreslå vård och 
omsorgsnämnden att besluta enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 
Efter ställd proposition finner ordförande att vonau beslutar enligt Ann-Marie 
Johanssons yrkande. 

Ida Bornlykke reserverar sig mot beslutet. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Vård och omsorgsnämnden 
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Reservation gällande Internbudget 2023 Von (Vonau 2023-01-12, ärende 6) 

Då förslaget till internbudget, inte är samverkat med de fackliga organisationerna, samt att en risk 
och konsekvensbeskrivning saknas, är det omöjligt att ta ställning till det lagda förslaget.  

Med anledning av detta, menar jag att AU borde lämna vidare till nämnden, utan förslag till beslut. 

För Socialdemokraterna är det av yttersta vikt att de fackliga organisationerna ges möjlighet att i 
enighet med samverkansavtalet vara med i budgetprocessen. Detta gäller både fackliga ombud, samt 
skyddsombud. Vi menar därför att ett beslutsunderlag av denna dignitet, som inte varit uppe för 
samverkan, inte bör hamna på politikernas bord. 

 

Ida Bornlykke  

Socialdemokraterna 
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VÅRD OCH OMSORG BUDGET 2023 

 

Budget 2023 
Vård och omsorg  

Socialchef Camilla Andersson 

Tilldelad budget för 2023  
 
Den av fullmäktige beslutade budgeten för 2023 innehåller en uppräkning av 2022:s ram med 3,5% men 
samtidigt även effektivisering på 2%. Löneökningarna är uppskattade till 2,5% i förslaget. I budgeten har 
varje verksamhetsform uppräknats samtidigt som justeringar av intäkter och volymer påverkar 
budgetramens ökning per verksamhet. Stora driftskostnadsposter som hyror och licenser har räknats 
upp.  
 
I budgeten har inga reserver för oförutsedda kostnader avsatts. Dessa medel har överförts till budgeten 
för externa placeringar.  
 
Fullmäktiges beslut innehåller tre delar av budget för vård och omsorg. Nämndens egen budget, 
driftbudget samt omsorgspeng.  
 
Fördelning av budget 2023 
Nedan presenteras tabell med budget för 2023, kommunfullmäktiges beslut på ramar för 2023 samt våra 
omfördelningar och uppräkningar som varit nödvändiga för att få en rättvisande budgetram 2023 att 
fördela utifrån alla kända förändringar som vi tagit hänsyn till.  
 
Åtgärder för en budget i balans är vidtagna 
Minskning av 0,75 tjänst administratör 
Minskning av 0,6 tjänst Silviasyster 
Minskning av 0,5 tjänst arbetskonsulent 
Minskning av 2,0 tjänst sjuksköterska 
Minskning av 1,0 tjänst arbetsterapeut 
Minskning av 1,0 tjänst fysioterapeut 
Minskning av 2,0 tjänst Boendestöd Socialpsykiatri 
Minskning av 0,5 tjänst Boendestöd LSS 
 
Därtill anpassning och justering av bemanning och bemanningsgrafer i samtliga verksamhetsdelar. 
 
Medel för Måltidsvän, 50 000, Nyby-appen, 100 000 och Grön Arena gård, 295 000 är borttagna.  
Måltidsvän har prövats under flera år men saknar efterfrågan. Nybyappen har trots flera försök inte 
anammats av medborgarna i tillräcklig utsträckning för att det ska motivera den arbetsinsats som krävs 
från verksamheten. 
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VÅRD OCH OMSORG BUDGET 2023 

 
 
Verksamhet Kf Budget 2022 Kf Budget 2023 
Vård- och omsorgsnämnd 434 440 
Driftbudget enligt verksamhetsindelning: 92 460 86 880 
administration och ledning 32 023 27 938 
rehab, sjuksköterskor/tekniska hjälpmedel 32 278 29 998 
LSS 10 362 10 776 
hemtjänst 2 378 3 273 
säbo/korttidsboende 6 962 8 327 
vuxenvård/öppen verksamhet/anhörigstöd 8 456 6 568 
Omsorgspeng enligt verksamhetsindelning: 160 772 170 205 
personlig assistans 19 767 18 323 
LSS inkl externa placeringar 42 166 51 214 
hemtjänst 27 663 32 441 
säbo/korttidsboende 71 176 68 227 
Totalt vård och omsorg 253 666 257 525 

 
 
Omsorgspengen är en uppskattning av volymerna som bygger på utfallet från tidigare år. Nya beslut 
under året kan påverka kostnaderna stort eller att våra volymberäkningar ändras markant med anledning 
av oförutsedda förändringar. I äldreomsorgen budgeteras för färre antal dygn i särskilt boende medan 
det i hemtjänsten budgeteras för fler timmar. Inom LSS är budgetarna till de olika boendena fördelade 
utifrån det antal timmar de boende behöver personalstöd. Ökande antal timmar på gruppboende 
Stafetten är budgeterade för 2023. Kostnaderna för externa placeringar och personlig assistans är kvar på 
en hög nivå och har ökat markant de senaste åren. 
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VÅRD OCH OMSORG BUDGET 2023 

 
 
 
 

 OMSORGSPENG 2023

Volymbudget Ersättning Budget Volymbudget Ersättning Budget
2022 per volym 2022 2023 per volym 2023

Antal dygn särskilt boende
Norrevång 6 600 1600 10 560 000 6 500 1671 10 861 500
Brinkehem 6 600 1600 10 560 000 5 700 1671 9 524 700
Valkyrian 13 000 1563 20 319 000 12 300 1616 19 876 800
momsbidrag -1 219 100 -1 192 600
Byavången inkl Lintegen 19 650 1494 29 357 100 17 900 1544 27 637 600
momsbidrag -1 761 400 -1 658 300
Antal dygn korttidsboende
Norrevång 500 1600 800 000 360 1655 595 800
Brinkehem 1 600 1600 2 560 000 1 560 1655 2 581 800

45 850 71 175 600 42 400 68 227 300
LAGD BUDGET 71 175 600 68 227 300
Antal timmar hemtjänst
Egen regi, Väster/tranås 20 800 485 10 088 000 24 140 517 12 480 380
Egen regi, Brösarp 12 600 485 6 111 000 14 820 517 7 661 940
Förenade Care, söder 17 850 387 6 907 950 16 800 396 6 652 800
momsbidrag -414 500 -399 200
Förenade Care, centrum 13 700 386 5 288 200 16 200 397 6 431 400
momsbidrag -317 300 -385 900

64 950 27 663 350 71 960 32 441 420
LAGD BUDGET 27 663 350 32 441 420
LSS-verksamhet
Personlig assistans 19 767 300 18 323 000
Skolinternat 107 200 23 700
Ledsagarservice/Korttidsvistelse 0 1 682 300
extern placering 13 509 600 18 330 000
Gruppbostad LSS 19 325 700 21 770 000
Daglig verksamhet LSS 9 223 000 9 407 500

61 932 800 69 536 500
LAGD BUDGET 61 932 800 69 536 500
TOTAL BUDGET 160 771 750 170 205 220
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 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
12 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

Vonau § 5 Dnr VON 2022/57 

Delegeringsregler för vård- och 
omsorgsnämnden mandatperioden 2023-
2026 

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag 
till vård och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta delegeringsregler för vård- och 
omsorgsnämnden mandatperioden 2023–2026. 

Ärendebeskrivning 
Nämnders delegeringsregler ska revideras i samband med en ny mandatperiod. För 
mandatperioden 2019–2022 antog nämnden delegeringsregler i januari 2019 och 
dessa reviderades sedan två gånger under mandatperioden. I bifogat förslag till 
delegeringsregler för mandatperioden 2023–2026 har vissa ändringar och 
kompletteringar skett jämfört med gällande regler.  

 

Bilaga: Förslag till delegeringsregler för vård- och omsorgsnämnden mandatperioden 
2023–2026, handlingsid: Von 2023.15. 

Det som tagits bort är överstruket och det som lagts till är markerat med gul text. 

Delegeringsbeslut 
Nämnders möjligheter att delegera ärenden regleras i 6 kap. 37–40 §§ och 7 kap. 5-8 
§§ kommunallagen. Delegering innebär enligt kommunallagen att rätten att besluta i 
ett visst ärende, eller en grupp av ärenden, flyttas över till någon annan. Den som har 
en sådan rätt kallas delegat.  

I förslaget till vård- och omsorgsnämndens delegeringsregler framgår i vilka fall 
nämnden delegerar sin beslutanderätt. Ett ärende som är beslutat på delegation kan 
inte upphävas av nämnden utan kan endast ändras av högre instans efter överklagan. 

Delegeringsbeslut ska alltid anmälas till nämnden. Anmälan kan ske genom att lämna 
in antingen ett protokoll eller en förteckning med en kortfattad beskrivning över de 
fattade besluten. Det ska av de inlämnade handlingarna framgå under vilken 
tidsperiod delegationsbesluten har fattats.  
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 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
12 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 5 forts 

Anmälan ska ske snarast efter det att beslutet fattats. För vård- och omsorgsnämnden 
redovisas delegeringsbeslut månadsvis i form av en förteckning där det framgår 
vilken typ av delegeringsbeslut som fattats samt hur många. 

Syftet med anmälningsskyldigheten är dels att tillgodose nämndens informations- och 
kontrollbehov, dels att se till att beslutet vinner laga kraft. Ett kommunalrättsligt 
beslut vinner laga kraft efter tre veckor räknat från den dag då det tillkännagavs på 
anslagstavlan att protokollet över beslutet justerats. Vad gäller beslut som fattats med 
stöd av delegation räknas klagotiden från den dag då anslag skett avseende justering 
av protokoll från det sammanträde vid vilket beslutet anmäldes till nämnden. 

Delegering av verklig beslutanderätt, det vill säga av beslut i kommunallagens 
mening, ska skiljas från sådana beslut som är av rent förberedande eller verkställande 
art och som grundas på instruktion, tjänsteställning eller liknande. 

Kännetecknande för delegeringsbeslut är att det finns utrymme för alternativa 
lösningar och att det krävs någon form av övervägande eller bedömning av 
beslutsfattaren. Till ledning för gränsdragningen kan också ligga om det förefaller 
rimligt att beslutet ska kunna överklagas. Vid ren verkställighet saknas utrymme för 
bedömningar, såsom vid exempelvis avgiftsdebitering enligt en fastställd taxa. Så är 
även fallet för inköp till den egna verksamheten inom beslutad budget, under 
förutsättning att upphandling enligt lagen om offentlig upphandling inte måste ske. 
Detsamma gäller flertalet beslut som rör myndighetens rent interna förhållanden, 
exempelvis fastighetsförvaltning, attest, lönesättning, och övrig 
personaladministration. Gränsdragningen är ibland svår att göra. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen har inte funnit att beslut om delegeringsregler får några direkta 
konsekvenser. Indirekt bör tydliga och genomarbetade delegeringsregler innebära att 
riskerna för felaktiga beslut som kan få negativa ekonomiska konsekvenser minskar. 

Barnperspektivet 
Det är inom LSS verksamheten som beslut som rör barn kan bli aktuellt. Tydliga 
delegeringsregler ökar förutsättningarna för att korrekta beslut fattas av rätt person. 

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

Sammanträdesdatum 
12 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 5 forts 

Uppföljning 
Delegeringsregler ska antas vid starten av en ny mandatperiod. Vid behov av 
uppdateringar under mandatperioden kommer sådana att ske. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta delegeringsregler för vård- och 
omsorgsnämnden mandatperioden 2023–2026, handlingsid: Von 2023.15. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Olof Hammar, 2022-11-29, handlingsid: Von 
2023.25 

Förslag till delegeringsregler för vård- och omsorgsnämnden mandatperioden 2023–
2026, handlingsid: Von 2023.15. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ann-Marie Johansson (C), Ida Bornlykke (S) och Peo Örnsved (SD) yrkar på vonau 
ger förvaltningen i uppdrag att göra vissa mindre kompletteringar/korrigeringar i 
förslaget till delegeringsregler och därefter skicka den uppdaterade versionen till vård 
och omsorgsnämnden för beslut. 

Beslutsgång 
Efter ställd proposition finner ordförande att vonau beslutar enligt Ann-Marie 
Johanssons, Ida Bornlykkes och Peo Örnsveds yrkande. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Socialchef Camilla Andersson  

Kanslichef Johan Linander 

KFS/Johanna Kandell 
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Beslutad av: Vård- och omsorgsnämnden 
Datum: 2023-01-12 
Beslutsparagraf: Von § xx/2023 
Börjar gälla: 2023-01-12 
Dokumentansvarig politisk instans: Vård- och 
omsorgsnämnden 
Dokumentansvarig tjänsteperson: Socialchef 
Följs upp: Varje mandatperiod eller oftare vid behov 

Diarienummer: Von 2022/57 
 

Kommunal författningssamling 
Nr C 23:xx 

 

R E G E L D O K U M E N T  R E G L E M E N T E  

Delegerings-
regler för vård- 
och omsorgs-
nämnden 
mandatperioden 
2023–2026   
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Tomelilla kommuns  
styrdokument 

Regeldokument 
Regeldokument är dokument som talar om hur kommunen ska arbeta. 
Regeldokument kan också vara lokala föreskrifter om olika bestämmelser  
som kan påverka kommuninvånare eller företag. 
R E G E L E M E N T E N  R I K T L I N J E R  R U T I N E R  

Målinriktade dokument 
Målinriktade dokument visar vad kommunen vill uppnå, strävar efter eller har som mål. 
V I S I O N  P R O G R A M  O C H  S T R A T E G I E R  P L A N E R  H A N D L I N G S P L A N E R  
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Allmänna riktlinjer för delegeringsbeslut 
För att den löpande verksamheten ska fungera smidigt och effektivt fattas merparten 
av besluten ”på delegering”, som regel av anställd personal. Frågor om ansvar och 
delegering regleras i Kommunallagen - KL (SFS 1991:900). Följande text ger en 
sammanfattning av syftet med, och riktlinjer för, den delegerade beslutanderätten. 
 
Begreppet delegering ska i detta fall noga skiljas från delegeringsbegreppet inom 
hälso- och sjukvården, där det avser en på yrkeskompetens och legitimation grundad 
delegeringsrätt beträffande medicinska arbetsuppgifter. Där gäller särskilda regler och 
författningar. 

Allmänt 

Verksamhetsansvar 
 
Enligt 6 kap 6 § KL ska nämnderna, var och en inom sitt område se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har 
bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 
 

Delegering 
 
Enligt 6 kap 37 § KL får en nämnd delegera sin beslutanderätt i ett visst ärende eller 
en viss grupp av ärende. Särskilda bestämmelser om delegering finns också i 10 kap 
4–5 §§ socialtjänstlagen. 
 
Vem som är delegat framgår av delegeringsförteckningen. 
 
Det är alltså vård- och omsorgsnämnden som bestämmer om vem, eller vilka, som 
ska fatta beslut på nämndens vägnar, och om vilka slags ärenden. Den som fattar 
beslut enligt delegering, d.v.s. på uppdrag av nämnden, gör det alltså som 
representant för nämnden. Som ”delegat” har man så väl rättighet som skyldighet att 
besluta i de ärenden som avses. Delegeringsrätten är knuten till den tjänst eller 
funktion som man innehar. Med stöd av 7 kap 6 § KL får förvaltningschef dock, om 
nämnden bestämmer det, vidaredelegera sin beslutanderätt. Även 
avdelningschef/enhetschef har, om nämnden bestämmer det, vidaredelegera sin 
beslutanderätt. Alla beslut som fattas på delegation ska vara inom de av 
kommunfullmäktige antagna budgetramarna. 
 
Om delegaten finner att ett ärende avviker från det normala bör delegaten överlämna 
ärendet med beslutsförslag till vård och omsorgsnämnden. Ett beslut som är fattat på 
delegering kan inte ändras av en överordnad chef eller av nämnden. Däremot kan 
vård- och omsorgsnämnden dra in delegeringsrätten, om man är missnöjd med det 
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sätt på vilket den utövas. Nämnden kan också besluta i ärende innan beslut har 
fattats på delegation.  
 

Besvär över beslut fattade av delegat 
 
Nämnd eller överordnad chef är ingen besvärsinstans. Om ett beslut som är fattat på 
delegering överklagas (under förutsättning att det finns besvärsrätt), är det delegaten 
som ska ta ställning till om beslutet ska omprövas eller inte. (Överläggning med 
närmaste överordnade är dock lämpligt innan beslut fattas.) Vid besvär över ett 
beslut ska besvärsskrivelsen som regel lämnas till den myndighet (i detta fall 
representerar delegaten myndigheten) som fattat beslutet. Myndigheten avgör då om 
omprövning ska ske. Om omprövningen innebär att den klagandes önskemål bifalles 
helt, skickas ärendet inte vidare till besvärsinstansen (oftast förvaltningsrätten). Om 
ärendet endast delvis omprövas till den klagandes fördel, eller inte omprövas alls, ska 
besvärsskrivelsen skickas till besvärsinstansen tillsammans med ett yttrande från 
delegaten om skälen till detta. Yttrandet utformas av delegaten själv, efter samråd 
med sin närmaste överordnade.  
 

Vad får inte delegeras? 
 
I kommunallagen finns också regler om delegeringsförbud (6 kap 38 §). I följande 
slags ärenden får beslutanderätten inte delegeras: 
 
• Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. 

• Framställningar eller yttranden till fullmäktige. 

• Yttranden med anledning av att beslut av nämnden i sin helhet, eller fullmäktige, 
har överklagats. 

• Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda som är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt. 

• Vissa ärenden som anges i vissa föreskrifter (exempelvis lag och författning) 

 

Anmälan av delegeringsbeslut 
 
Beslut fattade med stöd av delegering ska anmälas per kalendermånad till vård- och 
omsorgsnämnden. 
 
Det åligger den som fattat beslutet att se till att en sammanställning av besluten eller 
kopia av beslutshandlingen kommer till vård- och omsorgsnämndens kännedom. I 
många fall kan handlingen eller förteckningen sättas in i en pärm, som genom 
sekreterarens försorg ska finnas tillgänglig för ledamöterna i nämnden. I andra fall 
ska listan eller handlingen sändas ut med sammanträdes-handlingarna. 
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Andra beslut 
 

Beslut av verkställighetskaraktär 
 
Gränsen mellan beslut efter delegering från nämnden och beslut, som närmast är en 
form av verkställighet, har betydelse för frågan om beslutet kan överklagas genom 
laglighetsprövning och om besluten måste anmälas till nämnden. Den gränsen kan 
inte dras med exakthet. 
 
I regeringens proposition om ny kommunallag skrivs att med beslut avses varje 
ställningstagande där man väljer mellan olika alternativ och där vissa överväganden 
och bedömningar måste göras. Det framgår emellertid också att när det finns tydliga 
mål och riktlinjer kan ställningstaganden hänföras till verkställighet, även om de 
innefattar överväganden och bedömningar. 
 
Praktiskt sett kan en mycket stor del av den kommunala verksamheten anses höra till 
området ren verkställighet, som inte är myndighetsutövning utan är löpande drift av 
verksamheten. I dessa frågor följer beslutanderätten oftast den anställning man 
innehar. Här behövs ingen uttrycklig delegering för att beslut ska kunna fattas. Dessa 
frågor är ofta reglerade i lagstiftning, avtal, attestregler och liknande. Hit hör t.ex. en 
mängd löpande beslut om inköp och beställningar i drifts- och investeringsbudget 
och de flesta löpande personalärenden. 
 

Ärenden i övrigt 
 
Utöver delegeringsbeslut förekommer uppgifter, handlingar, domar, cirkulär, 
protokoll, korrespondens med mera där det är principiellt viktigt att nämndens 
ledamöter tar del av informationen, eller informeras om att handlingen förekommer. 
Handlingen ska då anmälas under sammanträdes-punkten ”Anmälningsärenden”. 
 

Adressat för delegeringsbeslut 
 
Verksamhetschefens beslutanderätt begränsas till respektive verksamhetsområde. 
 
Begreppet arbetsledning innefattar normalt nivåerna kommunchef, verksamhetschef, 
avdelningschef och enhetschef och beslutanderätten 
begränsas till respektive ansvarsområde. 
 
Handläggares beslutanderätt begränsas till det normala ansvarsområdet enligt 
arbetsordning, befattningsbeskrivning eller på annat jämförbart sätt. Vid förfall för 
delegat (t.ex. vid semester, sjukdom eller jäv) gäller att beslutanderätten övertas av 
tillförordnad eller närmast överordnad. Vid förfall för ordförande övertas 
beslutanderätten av förste vice ordförande eller andre vice ordförande. 
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Vidaredelegering är tillåten för förvaltningschef (7 kap 6 §). I Tomelilla kommuns 
organisation anses kommunchef, ekonomichef, och verksamhetschefer jämställda 
med förvaltningschef i kommunallagens mening. 
 
Förutom delegerade ärenden som är angivna i delegeringsreglerna, får delegat även 
besluta i frågor som till art, vikt och omfattning är jämförbara med de ärenden som 
anges för delegaten, i den mån dessa inte delegerats till eller i övrigt åvilar annan. 
 

Övrigt 
 
Delegerad beslutanderätt ska normalt utnyttjas endast inom ramen för beviljade och 
tillgängliga anslag. 
 

Förkortningar 
 
KL – kommunallag (2017:725) 
FL – förvaltningslag (2017:900) 
SoL – socialtjänstlagen (2001:453) 
SoF – socialtjänstförordning (2001:937) 
LSS – lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
LSSF – förordning (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
HSL – hälso- och sjukvårdslag (2017:30) 
BAS – lag om bostadsanpassningsbidrag (1992:1574) 
SOSFS – Socialstyrelsens författningssamling (2011:5) 
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Innehållsförteckning 
 
1. Firmatecknare och underteckningsrätt 
 
2. Förvaltningsärenden 
 
3. Socialtjänst – vård, omsorg och funktionshindrade (SoL) 
 
4. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
 
5. Socialpsykiatri 
 
6. Lex Sarah 
 
7. Patientsäkerhet 
 
8. Övrigt 
 
9. Personuppgiftsbehandling 
 
 
 

1 
 

FIRMATECKNARE OCH 
UNDERTECKNINGSRÄTT 

LAGRUM DELEGAT KOMMENTARER 

1.1 Underteckna avtal, andra 
handlingar och skrivelser 
som beslutas av vård och 
omsorgsnämnden. 

 Vård och omsorgsnämndens 
ordförande med vice ordförandena 
som ersättare. Kontrasignering av 
sekreteraren eller annan tjänsteman 
som vård och omsorgsnämnden 
bestämmer. 

 

1.2 Underteckna avtal samt 
underteckna andra handlingar 
och skrivelser såsom Tomelilla 
kommuns firmatecknare 

 Kommunstyrelsens ordförande eller 
kommunchefen var för sig. 

 

1.3 Underteckna avtal samt 
underteckna andra handlingar 
och skrivelser i övrigt. 
Delegeringen, som inte är 
reglerad i övrigt i dessa 
delegeringsregler, till 
verksamhetschef avser avtal m. 
m. till ett sammanlagt värde av 
högst 400 tkr och/eller högst 3 
års löptid. För sammanlagt 
värde över 400 tkr och eller 

 Kommunchef 
Socialchef  
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längre löptid än 3 år är 
kommunchefen delegat. 

1.4 Rätt att attestera fakturor följer 
av attestförteckningen 

   

 

2 FÖRVALTNINGSÄRENDEN LAGRUM DELEGAT KOMMENTARER 
2.1 Besluta att avslå en begäran 

om att få ta del av allmän 
handling eller att lämna ut 
allmän handling med förbehåll 
 

  

 Kvalitetschef Socialchef i samråd 
med jurist 

Beslut att lämna ut 
begärd allmän 
handling (efter 
sekretessprövning 
om sådan behövs) 
får anses vara 
verkställighet och 
hanteras av 
handläggare 

2.2 
 

Pröva om skrivelse med 
överklagande inkommit i rätt 
tid och avvisa för sent 
inkommit överklagande där 
beslut fattats av delegat (dock 
ej vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott) 

45 § 1 st 
FL 

Delegaten i ursprungsbeslutet  

2.3 Pröva om skrivelse med 
överklagande inkommit i rätt 
tid och avvisa för sent 
inkommit överklagande när 
beslut fattats av vård och 
omsorgsnämnden eller dess 
arbetsutskott 

45 § 1 st 
FL 

Enhetschef  

2.4 Beslut huruvida omprövning 
ska ske och omprövning av 
beslut 

39 § FL Delegaten i ursprungsbeslutet  

2.5 Yttrande i ärenden där 
ursprungsbeslutet fattats av 
delegat 

 Delegaten i ursprungsbeslutet  

2.6 Överklagande och yrkande om 
inhibition när förvaltnings- 
eller kammarrätt ändrat 
nämndens beslut och detta 
beslut ursprungligen är fattat 
av delegat, samt yttrande i 
ärenden enligt SoL och LSS, 
där ursprungsbeslutet fattats 
av delegat 

10 kap 
1–2 §§ 
SoL 5 
kap 2 § 
KL, 
6 kap 37 
§ och 38 
§ p 3 KL, 
 27 § LSS 

Enhetschef  
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2.72.7 Överklagande och yrkande 
om inhibition när 
förvaltnings- eller kammarrätt 
ändrat kommunens beslut och 
detta beslut ursprungligen är 
fattat av vård och 
omsorgsnämnden eller dess 
arbetsutskott, samt yttrande i 
ärenden enligt SoL och LSS 
där ursprungsbeslutet fattats 
av vård och omsorgsnämnden 
eller dess arbetsutskott 

10 kap 
1–2 §§ 
SoL  
6 kap 39 
§ KL 
27 § LSS 

Ordförande  
 
 

 

 

3 SOCIALTJÄNST – VÅRD- OCH 
OMSORG OCH 
FUNKTIONSHINDRADE – SoL 
och SoF 

LAGRUM DELEGAT KOMMENTARER 

3.1 Beslut om bistånd i form av 
insatser i hemmet hemtjänst 
enligt riktlinjer. 

4 kap 1 § 
SoL 

Handläggare  

3.2 Beslut om bistånd i form av 
insatser i hemmet hemtjänst 
utöver riktlinjer, eller då 
sådana saknas. 

4 kap 1–
2 §§ SoL 

Enhetschef  

3.3 
 
 
 
 
 
3.4 
 

Beslut om bistånd i form av 
särskilt boende för service 
och omvårdnad för äldre 
enligt riktlinjer 
 
 
 eller Beslut om bistånd i 
form av bostad med särskild 
service för funktionshindrade 
enligt riktlinjer. 

4 kap 1 § 
SoL 
 
 
 
 
4 kap 1 § 
SoL 

Handläggare 
 
 
 
 
 
Enhetschef 

 

3.4.1 
3.5 

Beslut om bistånd i form av 
boende i hem med annan 
huvudman än kommunen för 
en dygnskostnad på max 3000 
kronor. Beslut om placering 
hos annan huvudman med en 
totalkostnad på över 400 000 
kr 

4 kap 1 § 
SoL 

Socialchef  
Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott 

 

3.4.2 Beslut om bistånd i form av 
boende i hem med annan 
huvudman än kommunen för 

4 kap 1 § 
SoL 

Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott 
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en dygnskostnad överstigande 
3000 kronor. 

3.5 
3.6 

Beslut om bistånd i form av 
boendestöd för psykiskt 
funktionshindrade eller 
personer som omfattas av 
personkretsen enligt LSS 

4 kap 1 § 
SoL 

Handläggare  

3.6.1 
3.7 

Beslut om bistånd till 
kostnader för boendestöd för 
internatboende på 
gymnasienivå, som ej 
bekostas av annan 
huvudman, för personer med 
stora och varaktiga 
funktionshinder upp till ett 
prisbasbelopp per termin 

4 kap 1 § 
SoL 

Handläggare  

3.6.2 
3.7.1 

Beslut om bistånd till 
kostnader för boendestöd för 
internatboende på 
gymnasienivå, som ej 
bekostas av annan 
huvudman, för personer med 
stora och varaktiga 
funktionshinder där 
kostnaden överstiger ett 
prisbasbelopp per termin 

4 kap 1 § 
SoL 

Enhetschef i samråd med socialchef 
omsorgschef  

 

3.6.3 
3.7.2 

Beslut om bistånd till 
kostnader för internatboende 
på 
folkhögskola/träningsskola 
för personer med stora och 
varaktiga funktionshinder 

4 kap 1 § 
SoL 

Enhetschef i samråd med socialchef 
omsorgschef  

 

3.7 
3.8 

Beslut att inleda utredning 
inom vård och omsorg 

11 kap 1 
§ SoL 

Handläggare  

3.8.1 Beslut att utredning inte ska 
inledas inom vård och 
omsorg. 

11 kap 1 
§ SoL 

Handläggare Enhetschef   

3.9 
3.8.2 

Beslut att avsluta utredning 
inom vård och omsorg. 

11 kap 1 
§ SoL 

Handläggare   

3.10 
3.9 

Fastställa och beräkna avgift 
enligt riktlinjer. 

8 kap 3–
7 §§ SoL 
26 § HSL 

Avgiftshandläggare  

3.11 
3.10 

Beslut om förändring av 
förbehålls-beloppet enligt 
fastställda riktlinjer. 

8 kap 8 § 
SoL 
26 § HSL 

Avgiftshandläggare  
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3.12 
3.11 

Beslut om förändring av 
förbehållsbeloppet utöver 
fastställda riktlinjer. 

8 kap 8 § 
SoL 
26 § HSL 

Omsorgschef Kvalitetschef  

3.13 
3.12 

Anmälan till överförmyndare 
om behov av förmyndare, 
god man eller förvaltare 

42 § 2 st 
SoF 

Handläggare  

3.14 
3.13 

Anmälan till överförmyndare 
när behov av förmyndare, 
god man eller förvaltare ej 
längre föreligger 

42 § 2 st 
SoF 

Handläggare  

3.15 
3.14 

Beslut att till Inspektionen för 
vård och omsorg (IVO) 
anmäla allvarliga 
missförhållanden  

14 kap 6-
7 1–2 §§ 
SoL 
SOSFS 
2013:6 

Socialchef Lex Sarah 

3.16 
3.15 

Beslut att till Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO) 
anmäla ej verkställda 
gynnande beslut eller att 
avbrott skett av gynnande 
beslut 

4 kap 1 §, 
16 kap 6 
§ SoL 

Enhetschef Vård och 
omsorgsnämnden 
beslutar att 
överlämna 
informationen till 
kommunfullmäktige 
och revisionen 

3.16 Beslut om insatser utanför 
hemmet enligt riktlinjer 

4 kap 1 § Handläggare 
 

 

3.17  Beslut om insatser utanför 
hemmet utöver riktlinjer  

4 kap 1 § Enhetschef  

     
 

4 LAG OM STÖD OCH SERVICE 
TILL VISSA 
FUNKTIONSHINDRADE (LSS) 

LAGRUM DELEGAT KOMMENTARER 

4.1 Beslut om 
personkretstillhörighet 

1 § LSS Handläggare  

4.2 Beslut om personlig assistans 
 

7 § och 9 
§ p 2 LSS 

Enhetschef  

4.3 Beslut om Ledsagarservice 7 § och 9 
§ p 3 LSS 

Handläggare  

4.4 
 

Beslut om kontaktperson 7 § och 9 
§ p 4 LSS 

Handläggare  

4.5 
 

Beslut om avlösarservice i 
hemmet 

7 § och 9 
§ p 5 LSS 

Handläggare  

4.6 
 

Beslut om korttidsvistelse 
utanför egna hemmet 

7 § och 9 
§ p 6 LSS 

Handläggare  
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4.7 Beslut om korttidstillsyn för 
skolbarn över 12 år i 
anslutning till skoldagen och 
under lov 

7 § och 9 
§ p 7 LSS 

Handläggare  

4.8.1 Beslut om boende i 
familjehem eller i bostad 
med särskild service för barn 
och ungdomar för en 
dygnskostnad på max 3000 
kronor.  

7 § och 9 
§ p 8 LSS 

Socialchef  
 

Kostnaden får inte 
överstiga 400 000 
kr 

4.8.2 Beslut om boende i 
familjehem eller i bostad 
med särskild service för barn 
och ungdomar för en 
dygnskostnad överstigande 
3000 kronor Beslut om 
placering med en 
totalkostnad på över 400 000 
kr. 

7 § och 9 
§ p 8 LSS 

Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott 

 

4.9.1 Beslut om boende i bostad 
med särskild service för barn 
och ungdomar hos annan 
huvudman för en 
dygnskostnad på max 3000 
kronor. 

7 § och 9 
§ p 8 LSS 

Socialchef  

4.9.1 Beslut om boende i bostad 
med särskild service för barn 
och ungdomar hos annan 
huvudman för en 
dygnskostnad överstigande 
3000 kronor.  

7 § och 9 
§ p 8 LSS 

Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott 

 

 

4.109 Beslut om boende med 
särskild service för vuxna 
eller annan särskilt anpassad 
bostad för vuxna inom 
kommunen i egen 
kommunal verksamhet. 

7 § och 9 
§ p 9 LSS 

Enhetschef Handläggare   

4.11.1 
4.10 
 
  

Beslut om boende för vuxna 
i bostad med särskild 
service, etc. hos annan 
huvudman för en 
dygnskostnad på max 3000 
kronor.’ 

7 § och 9 
§ p 9 LSS 

Socialchef Vård och 
omsorgsnämndens arbetsutskott 
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Beslut om bostad med 
särskild service etc. för 
vuxna hos annan huvudman 
med en totalkostnad på över 
400 000 kr. 

4.11.2 Beslut om boende för vuxna 
i bostad med särskild 
service, etc. hos annan 
huvudman för en 
dygnskostnad överstigande 
3000 kronor. 

7 § och 9 
§ p 9 LSS 

Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott 

 

4.12 
4.11 

Beslut om daglig 
verksamhet 

7 § och 9 
§ p 10 
LSS 

Handläggare  

4.13 
4.12 

Beslut om individuell plan 10 § LSS Handläggare  

4.14 
4.13 

Beslut om återbetalning av 
ekonomiskt stöd till 
kostnader för personlig 
assistans 
(assistansersättning) 

12 § LSS Omsorgschef handläggare  

4.15 
4.14 

Förhandsbesked om rätten 
till insatser enligt LSS för 
person som planerar bosätta 
sig i kommunen 

16 § LSS Handläggare  

4.16 
4.15 

Beslut om nödvändigt stöd 
och hjälp som en enskild på 
tillfälligt besök i kommunen 
och i en akut situation kan 
behöva 

16 § LSS, 
- 3, 4 st 2 
a kap 3 § 

Handläggare  

4.17 
4.16 

Beslut om 
omkostnadsersättning från 
förälder vars barn är under 
18 år och får omvårdnad i 
annat hem än det egna 

20 § LSS,  
5 § LSS-
förordnin
gen,  
6 kap 1-4 
SoF 

Handläggare 
Avgiftshandläggare 

Förordningen,  
6 kap 1-4 SoF 

4.18 Beslut om att anmäla behov 
av ersättning för personlig 
assistans till försäkringskassa 

 Handläggare  

4.19 
4.17 

Beslut om ersättning till 
familjehem och 
kontaktpersoner enligt 
riktlinjer och SKL:s cirkulär 
SKR:s riktlinjer 

 Handläggare   
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4.20 
4.18 

Beslut om ersättning till 
familjehem och 
kontaktpersoner utöver 
SKR:s riktlinjer 

 Vård- och omsorgsnämndens 
arbetsutskott 

 

4.21 
4.19 

Anmälan till 
överförmyndare om behov 
av god man eller förvaltare 

15 § 6 
LSS 

Handläggare  

4.22 
4.20 

Anmälan till 
överförmyndare när behov 
av god man eller förvaltare 
ej längre föreligger 

15 § 6 
LSS 

Handläggare  

4.23 
4.21 

Beslut om upphörande av 
LSS-insats 

 Handläggare  

4.24 
4.22 

Beslut att till Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO) 
anmäla ej verkställda 
gynnande beslut eller att 
avbrott skett av gynnande 
beslut 

28 f § 
LSS 

Enhetschef Vård- och 
omsorgsnämnden 
beslutar att 
överlämna 
informationen 
rapporter till 
kommunfullmäktig
e och revisionen 
revisorerna 

 

5 SOCIALPSYKIATRI LAGRUM DELEGAT KOMMENTARER 
5.1 Beslut om sysselsättning för 

psykiskt funktionshindrade 
eller de som omfattas av 
personkrets 3 LSS. 

4 kap 1 § 
SoL 

Handläggare  

5.2 Beslut om psykosocialt 
boendestöd för personer 
med psykiska 
funktionshindrade eller 
personer som omfattas av 
personkretsen enligt LSS, 
enligt riktlinjer  

4 kap 1 § 
SoL 

Handläggare  

5.3 Beslut om psykosocialt 
boendestöd för personer 
med psykiska 
funktionshindrade eller 
personer som omfattas av 
personkretsen enligt LSS, 
utöver riktlinjer 

4 kap 1 § 
SoL 

Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott Enhetschef 

 

 

6 LEX SARAH LAGRUM DELEGAT KOMMENTARER 
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(enligt gällande 
riktlinjer – SOSFS 
2011:5) 

6.1 Mottaga, 
dokumentera och 
avhjälpa eller 
undanröja 
missförhållande eller 
risken för ett 
missförhållande 

14 kap 6 
§ SoL 

Enhetschef  

6.2 Beslut att utredning 
ska inledas eller inte 

14 kap 6 
§ SoL 

Kvalitetschef  
Socialt ansvarig socionom 

 

6.3 Anmälan till IVO om 
allvarligt 
missförhållande eller 
risk för allvarligt 
missförhållande enligt 
SoL 

14 kap 7 
§ SoL 

Socialchef  

6.4 Ansvara för 
uppgifterna enligt 
SOFS 2011:5 om den 
som annars ansvarar 
för uppgiften själv 
berörs av innehållet i 
rapporten; jäv 

SOFS 
2011:5  
7 kap 1 § 

Socialchef  

 

7 PATIENTSÄKERHET LAGRUM DELEGAT KOMMENTARER 
7.1 Beslut om att till IVO 

anmäla händelser som 
har medfört eller hade 
kunnat medföra en 
allvarlig vårdskada 
”Lex Maria” 

3 kap 3, 5 
och 6 §§ 
PSL 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska  

7.2 Beslut om att till IVO 
snarast anmäla om det 
finns skälig anledning 
att befara att en person 
som har legitimation 
för ett yrke inom 
hälso- och sjukvården 
och som är verksam 
eller har varit verksam 
hos vårdgivaren kan 

3 kap 7 § 
PSL 

Verksamhetschef enligt 4 kap. 2 § 
HSL 
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utgöra en fara för 
patientsäkerheten 

7.3 Anmälan till IVO av 
verksamhet eller 
verksamhetsförändring 
på hälso- och 
sjukvårdens område 

2 kap. 1-
2 §§ PSL 

Verksamhetschef enligt 4 kap. 2 § 
HSL 

 

7.4  Upprättande av 
patientsäkerhetsberätte
lse 

3 kap. 10 
§ PSL 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska   

 

8 ÖVRIGT LAGRUM DELEGAT KOMMENTARER 
8.1 Uppgiftslämnande till 

smittskyddsläkare 
6 kap 9 § 
p1 
Smittsky
ddslagen 
(2004:16
8) 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska  

8.2 Anmälningsskyldighet 
enligt 
smittskyddslagen 

6 kap 12 
§ 
Smittsky
ddslagen 
(2004:16
8) 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska  

8.3 Beslut att avvisa 
ombud eller biträde 

14 § FL Socialchef  

8.4 Beslut om att 
polisanmäla 
misstanke om brott 
som hindrar 
nämndens 
verksamhet 
(myndighetsutövning) 
eller vissa brott som 
riktar sig mot 
underårig 

12 kap 10 
§ SoL 
1 kap 5 § 
SekrL 
14 kap 2 
§ 3 st 
SekrL 

Socialchef  

8.5 Beslut om att anmäla 
misstanke om 
bedrägeri 

9 kap 1 § 
BrB 

Enhetschef  

8.6 Vara arkivansvarig i 
enlighet med 
kommunens 
arkivreglemente 

 Socialchef  
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8.7 Att ansöka om 
statsbidrag, EU-
bidrag, regionbidrag 
eller motsvarande 
som inte innebär 
kommunal 
medfinansiering eller 
tillsättande av nya 
tjänster 

 Socialchef Ansökta och beviljade 
bidrag ska återrapporteras 
till Kf (Kf § 72/2017) 

8.8 Besluta i brådskande 
ärenden där 
sammanträde inte kan 
avvaktas 

6 kap 39 
§ KL 

Ordförande  

8.9 Avge yttrande till 
tillsynsmyndighet 

 Socialchef  

8.10 Beslut att föra talan i 
ärenden eller mål vid 
allmän domstol eller 
förvaltningsdomstol 

10 kap 2 
§ SoL 

Socialchef med rätt att 
vidaredelegera 

 

8.11 Beslut att utse ombud 
att föra nämndens 
talan 

10 kap 2 
§ SoL 

Socialchef med rätt att 
vidaredelegera 

 

8.12 Beslut om ersättning 
till 
sjukvårdshuvudman 
för somatisk 
akutsjukvård, 
geriatrisk vård och 
psykisk vård 

Lag 
(2017:61
2) om 
samverka
n vid  
utskrivni
ng från 
sluten 
Hälso- 
och 
sjukvård 

Enhetschef myndighet respektive 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

 

 

9 PERSONUPPGIFTSBEHA
NDLING  

LAGRUM DELEGAT KOMMENTARER 

9.1 Ansvar för 
registerförteckning 

 Kommunchef  

9.2 Beslut om utlämnande 
av registerutdrag 

GDPR 
art 15 

Socialchef  

9.3 Yttrande till 
förvaltningsdomstol i 
ärende gällande 

 Socialchef  
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utlämnande av 
registerutdrag 

9.4 Beslut om överklagan i 
ärende gällande 
utlämnande av 
registerutdrag 

 Socialchef  

9.5 Beslut vid begäran om 
rättelse, radering eller 
blockering av 
personuppgifter 

 Socialchef  

9.6 Yttrande till 
förvaltningsdomstol i 
ärenden gällande 
rättelse, radering eller 
blockering av 
personuppgifter 

 Socialchef  

9.7 Beslut om överklagan i 
ärende gällande 
rättelse, radering eller 
blockering av 
personuppgifter 

 Socialchef  

9.8 Tecknande av 
personuppgiftsbiträdes
avtal 

 Delegaten med rätt att 
teckna huvudavtalet 
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 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
12 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

Vonau § 6 Dnr VON 2022/30 

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

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

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

Vård- och omsorgsnämnden ska vidare, dels till Inspektionen för vård och omsorg, 
dels till revisorerna, rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt 9 § LSS och 4 kap. 
1 § SoL som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då 
verkställigheten avbröts. För varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet 
och vilken typ av insats beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet.  
 
Sex varav en ny ej verkställda beslut enligt LSS ska rapporteras till IVO under 
perioden.  
 
Man född 1995. Beslut enligt 9§p.10 (Daglig verksamhet) från 2022-04-07. Verkställt 
2022-11-29 Väntetid från 2022-04-07 till 2022-11-29 är 236 dagar. Svårigheterna har 
legat i att hitta en individuell praktik utifrån personens önskan och behov.  
 
Kvinna född 2000. Beslut enligt 9§p.10 (Daglig verksamhet) från 2022-03-25. 
Verkställt 2022-10-06. Väntetid från 2022-03-25 till 2022-10-06 är 195 dagar. Utifrån 
den enskildes behov har det varit nödvändigt med en längre planeringsperiod för den 
enskilde.  
Kvinna född 2002. Beslut enligt 9§p.9 (Boende med särskild service) från 2022-06-
10. Verkställt 2022-10-01. Väntetid från 2022-06-10 till 2022-10-01 är 112 dagar. 
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 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
12 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 6 forts 
 
Kvinna född 1996. Beslut enligt 9§p.9 (Särskilt anpassad bostad) från 2022- 03-03. 
Väntetid från 2022-03-03 till 2022-12-31 är 304. Ännu ej verkställt. Väntetiden beror 
på svårigheter att hitta lgh som uppfyller kriterierna gällande tillgänglighet samt har 
en hyra som den enskilde har ekonomi för.  
 
Kvinna född 1992. Beslut enligt 9§p.10 (Daglig verksamhet) från 2022-06-13. Ännu 
ej verkställt. Väntetid från 2022-06-13 till 2022-12-31 är 201 dagar. Behov och vilja 
finns hos den enskilde för insatsen men den enskilde behöver stöd och motivation i 
att starta en aktivitet på daglig verksamhet och detta pågår hos verkställigheten. 
 
Kvinna född 1999. Beslut enligt 9§p.10 (Daglig verksamhet) från 2022-09-05. Ännu 
ej verkställt. Väntetid från 2022-09-05 till 2022-12-31 är 116 dagar. Har funnits 
svårigheter i att komma i kontakt med brukaren samt tillgodose brukarens önskan 
om aktivitet. Planeringsprocessen fortskrider.  
 
För fjärde kvartalet 2022 finns inget att rapportera som ej verkställt enligt 
socialtjänstlagen. Samtliga beslut enligt socialtjänstlagen har verkställts inom 90 dagar. 

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

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

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

Uppföljning 
Uppföljning och avrapportering ska ske enligt lagstiftning en gång per kvartal. Nästa 
rapportering kommer avse första kvartalet 2023.  
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 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
12 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 6 forts 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, socialt ansvarig socionom Alexandra Ruda, 2022-12-30, handlingsid: 
Von 2023.26 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Vård och omsorgsnämnden 
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 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
12 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

Vonau § 7 Dnr VON 2022/30 

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

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

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

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

Sex varav en ny ej verkställda beslut enligt LSS ska rapporteras till IVO under 
perioden. 
 
- Beslut enligt 9§p.10 (Daglig verksamhet) från 2022-04-07. Verkställt 2022–11–29. 
Väntetid från 2022-04-07 till 2022-11-29 är 236 dagar.  
 
- Beslut enligt 9§p.10 (Daglig verksamhet) från 2022-03-25. Verkställt 2022-10-06. 
Väntetid från 2022-03-25 till 2022-10-06 är 195 dagar.  
 
-Beslut enligt 9§p.9 (Boende med särskild service) från 2022-06-10. Verkställt 2022-
10-01. Väntetid från 2022-06-10 till 2022-10-01 är 112 dagar.  
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 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
12 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 7 forts 
 
- Beslut enligt 9§p.9 (Särskilt anpassad bostad) från 2022-03-03. Ännu ej verkställt. 
Väntetid från 2022-03-03 till 2022-12-31 är 304 dagar. Väntetiden beror på 
svårigheter att hitta lgh som uppfyller kriterierna gällande tillgänglighet samt har en 
hyra som den enskilde har ekonomi för.  
 
- Beslut enligt 9§p.10 (Daglig verksamhet) från 2022-06-13. Väntetid från 2022-06-13 
till 2022-12-31 är 201 dagar. Behov och vilja finns hos den enskilde för insatsen men 
den enskilde behöver stöd och motivation i att starta en aktivitet på daglig 
verksamhet och detta pågår hos verkställigheten. 
  
- Beslut enligt 9§p.10 (Daglig verksamhet) från 2022-09-05. Ännu ej verkställt. 
Väntetid från 2022-09-05 till 2022-12-31 är 116 dagar. Har funnits svårigheter i att 
komma i kontakt med brukaren samt tillgodose brukarens önskan om aktivitet. 
Planeringsprocessen fortskrider.  
 
Inga beslut enligt SoL att rapportera som ej verkställda inom 90 dagar. 

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

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

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

Uppföljning 
Uppföljning och avrapportering ska enligt lagstiftningen ske en gång per kvartal. 
Nästa avrapportering kommer avse första kvartalet 2023. 

  

59



 

 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
12 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 7 forts 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, socialt ansvarig ekonom Alexandra Ruda, 2023-01-02, handlingsid: 
Von 2023.27 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Vård och omsorgsnämnden 
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 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
12 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

Vonau § 8 Dnr VON 2022/4 

Delegeringsbeslut december 2022 

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

Ärendebeskrivning 
Redovisning av delegeringsbeslut för perioden:  

1 december – 31 december 2022  

Antal redovisade beslut för december: 172 beslut 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, socialt ansvarig socionom Alexandra Ruda, 2023-01-03, handlingsid: 
Von 2023.28 

Delegeringsbeslut december 2022, handlingsid: Von 2023.16. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Vård och omsorgsnämnden 
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Statistik fattade beslut SoL och LSS 2022 

Beskrivning Oktober November December 
Hemtjänst 4 kap 1§ SoL bifall 93 99 103 

Trygg hemma 4k1§SoL bifall 3 3 4 

Boendestöd 4 kap 1§ SoL bifall 12 8 13 

Boendestöd 4 kap 1§ SoL avslag  
 

 

Dagverksamhet 4 kap 1§ SoL bifall 5 2 2 

Särskilt boende 4 kap 1§ SoL bifall 3 3 4 

Hemtjänstinsatser i särskilt boende 3 3 4 

Särskilt boende 4 kap 1§ SoL avslag    

Korttidsboende 4 kap 1§ SoL bifall 8 11 18 

Korttidsboende 4 kap 1§ SoL avslag    

Växelvård 4 kap 1§ SoL bifall 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 2 4 1 

Kontaktperson 9 kap 3§ LSS avslag    

Avlösarservice 9 § 5 LSS bifall    

Avlösarservice 9 § 5 LSS avslag    

Korttidsvistelse 9 kap 6§ LSS bifall 1 1 2 

Korttidsvistelse 9 kap 6§ LSS avslag    

Korttidstillsyn 9 kap 7§ LSS bifall    

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 

Daglig verksamhet kap 9 kap 10§ LSS avslag  
 

 

Ersättning för sjuklönekostnader LSS §9 27  19 

Ers sjuklönekostnad LSS §9p2, avslag    

Lex Sarah 14 kap 7 § Sol Anmälan till IVO    

SUMMA 161 136 172 
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 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
12 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

Vonau § 9 Dnr VON 2023/3 

Anmälningsärenden 2023-01-12 

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

Ärendebeskrivning 
Protokoll 2022-12-08 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott §§ 59–66, 
signerat 
Kommunstyrelsen 2022-12-01 (Ks § 138/2022) Kostnader 2022–2023 
Kommunstyrelsen beslutar uppmana nämnder och verksamheter att tidigarelägga 
planerade insatser och inköp för 2023 till verksamhetsåret 2022 när så är möjligt. I 
det fall följsamhet mot beslutet leder till underskott på nämndnivå ska krav att 
återställa underskottet inte ställas. 

Kommunfullmäktige 2022-11-30 (Kf § 118/2022) Budget 2023 med plan för 
2024–2025 
Kommunfullmäktige beslutar anta budget 2023 med plan för 2024–2025, 
handlingsid: Ks 2022.3124. 

Kommunfullmäktige beslutar uppdra till kommunstyrelsen och nämnderna att i sina 
respektive internbudgetar för år 2023 besluta om de åtgärder som krävs för att uppnå 
fastställda effektiviseringskrav senast den 31 januari 2023. 

Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att kontakta och utreda möjligheten till 
samordning av hemtjänst med andra kommuner i kommunens ytterområden till 
förmån för ökad hushållning med resurser. Redovisning ska ske till kommunstyrelsen 
i april 2023. 

Mål och Budget 2023 med plan 2024–2025 för Tomelilla kommun KS 
Kommunstyrelsen har till vård- och omsorgsnämnden distribuerat dokumentet ”Mål 
och budget 2023 med plan 2024–2025 för Tomelilla kommun”. I dokumentet 
framgår följande som direkt berör vård- och omsorgsnämnden: 

  

63



 

 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
12 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 9 forts 

Nämnderna och kommunstyrelsen ska besluta om sina respektive internbudgetar 
utifrån beslutade verksamhetsmål innan januari månads utgång. Återredovisning från 
nämnderna ska ske vid kommunfullmäktiges sammanträde i februari 2023. 

Vård- och omsorgsnämndens driftbudget för 2023 uppgår till 258 mkr och 
investeringsbudgeten till 1,8 mkr. 

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner – 
Insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2023  
Ärendenr: SKR2022/00756  

Förbundsstyrelsens beslut: 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 22 
december 2022 beslutat  

att godkänna överenskommelsen med staten inom området psykisk hälsa och 
suicidprevention för 2023.  

att i en skrivelse informera kommuner och regioner om överenskommelsen. 

IVO överlämnar klagomål på verksamhet inom stöd och omsorg i Tomelilla, 
handlingsid: Von 2022.753. 
 
Beslut ÖSHN 2022-12-07 - Intern kontrollplan samt bilagor från Östra Skånes 
hjälpmedelsnämnd 2022-12-07, handlingsid: Von 2022.814. 
 
Beslut i mål nr 6661-22, gällande assistansersättning, fråga om 
prövningstillstånd - prövningstillstånd meddelas ej, handlingsid: Von 
2022.823. 

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

Sammanträdesdatum 
12 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 9 forts 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar, handlingsid: Von 2023.29 

Protokoll 2022-12-08 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott §§ 59–66, signerat, 
handlingsid: Von 2022.755. 

Ks § 138/2022 Kostnader 2022–2023, handlingsid: Von 2022.797. 

Kf § 118/2022 Budget 2023 med plan för 2024–2025, handlingsid: Von 2022.798. 

Mål och Budget 2023 med plan 2024–2025 för Tomelilla kommun KS, handlingsid: 
Von 2022.799. 

Överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om insatser 
inom psykisk hälsa och suicidprevention, handlingsid: Von 2022.819. 

IVO överlämnar klagomål på verksamhet inom stöd och omsorg i Tomelilla, 
handlingsid: Von 2022.753. 
 
Beslut ÖSHN 2022-12-07 - Intern kontrollplan samt bilagor från Östra Skånes 
hjälpmedelsnämnd 2022-12-07, handlingsid: Von 2022.814. 
 
Beslut i mål nr 6661-22, gällande assistansersättning, fråga om prövningstillstånd - 
prövningstillstånd meddelas ej, handlingsid: Von 2022.823. 
_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Vård och omsorgsnämnden 
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