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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
30 januari 2020

Justerandes sign

Övriga närvarande:

Ej tjänstgörande ersättare

Zofia Prokopczyk (SD)

Övriga närvarande

Viweca Thoresson, socialchef
Annica Dyverdahl Winding, kvalitets-och verksamhetscontroller
Olof Hammar, nämndsekreterare
Camilla Andersson, omsorgschef

Ärenden vid dagens sammanträde med Vård och 
omsorgsnämnden

§ 1 Val av ordförande
§ 2 Ändringar i föredragningslistan
§ 3 Dialoger och informationsärenden 2020
§ 4 Upphävande av beslut samt beslut: Beslutsattestanter 2020
§ 5 Upphävande av beslut samt beslut: Delegeringsbeslut okt och nov 2019
§ 6 Upphävande av beslut samt beslut: Anmälningsärenden 2019
§ 7 Yttrande till förvaltningsrätten gällande överklagande om tidigare fattade 

beslut
§ 8 Budget 2020 - Vård och omsorg
§ 9 Intern kontroll 2020 - vård och omsorgsnämnden
§ 10 Remiss avseende natur och parkprogram
§ 11 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom stöd och service till 

vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 4 2019
§ 12 Statistikrapport för ej verkställda gynnande beslut inom stöd och service till 

vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 4 20019
§ 13 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom äldre- och 

handikappomsorgen (SoL) - kvartal 4 2019
§ 14 Statistikrapport för ej verkställda gynnande beslut inom äldre- och 

handikappomsorgen (SoL) - kvartal 4 2019
§ 15 Delegeringsbeslut december 2019
§ 16 Anmälningsärenden december 2019
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
30 januari 2020

Justerandes sign

Von § 1      

Val av ordförande

Vård och omsorgsnämndens beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar utse Marianne Åkerblad som 
ordförande på dagens sammanträde.

Ärendebeskrivning
Ordinarie ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande hade 
anmält förhinder att delta på dagens sammanträde.
Enligt vård och omsorgsnämndens reglemente 10 § utser nämnden då en 
annan ledamot att vara ordförande tillfälligt och fullgöra ordförandens 
uppgifter. Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den 
tillfällige ordföranden har utsetts. Dagens sammanträde inleddes därför med 
att Kent Olofsson (SD) öppnade sammanträdet och genomförde valet. 
Förslaget blev att utse Marianne Åkerblad (M) till ordförande vilket en enig 
nämnd ställde sig bakom.
  
Beslutsunderlag
C 18:7 Reglemente för vård och omsorgsnämnden – kopia, handlingsid: Von 
2019.774
_________

Beslutet skickas till:

Kanslichef Johan Linander
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
30 januari 2020

Justerandes sign

Von § 2      

Ändringar i föredragningslistan

Vård och omsorgsnämndens beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att inte göra några ändringar i dagens 
föredragningslista.

Ärendebeskrivning
På dagens sammanträde fanns ärenden (ärende 5-7) som handlade om att 
upphäva tidigare fattade beslut och att fatta nya beslut.

Förslag till beslut under sammanträdet
Axel Olsson (S) föreslår att ärende 5-7 på dagens sammanträde ska delas upp 
så att beslut om att upphäva beslut och att fatta nytt beslut redovisas som 
separata ärenden i protokollet.

Ordförande Marianne Åkerblad (M) föreslår att inga ändringar görs i dagens 
föredragningslista.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att nämnden beslutar enligt 
Marianne Åkerblads förslag, dvs att inte göra några ändringar i dagens 
föredragningslista.
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
30 januari 2020

Justerandes sign

Von § 3 Dnr VON 2020/2

Dialoger och informationsärenden 2020

Vård och omsorgsnämndens beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Följande dialoger och informationsärenden behandlas på dagens 
sammanträde:

1. Information från förvaltningen
Socialchef Viweca Thoresson informerar om följande:

Socialchefen inledde med att ytterligare utveckla hur rapporteringen av 
anmälningsärenden (punkt 2 nedan) kommer ske från och med i år och 
att bedömningen är att rapporteringen sammantaget kommer innebära 
bättre information till nämnden. Eventuellt kommer framöver föreslås 
att rapporteringen ska ske tertialvis.

På vård och omsorgsnämndens sammanträde den 19 dec 2019 
informerade socialchefen om att avtal tecknats med Grön Arena gård. På 
dagens sammanträde informerades om att kommunen nu använder 
lokalerna för olika typer av verksamhet.

Slutligen informerade socialchefen om att heltid som norm kommer vara 
fullt utbyggt i februari och att ca 50 medarbetare tackat ja till att arbeta 
heltid genom införandet av heltid som norm.

2. Rapportering av anmälningsärenden till nämnden 2020
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott diskuterade vid sitt 
sammanträde 2019-01-16 formerna för rapportering av 
anmälningsärenden framöver då den redovisning som skett fram till och 
med dagens sammanträde inte varit optimal. 
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
30 januari 2020

Justerandes sign

§ 3 forts

Arbetsutskottet var eniga om att rapportering av anmälningsärenden från och 
med 2020 när det gäller redovisning av korttidsboende, behov och tillgång till 
särskilt boende samt synpunkter på socialtjänsten ska ske kvartalsvis och där 
förvaltningen då gör en sammanställning och analys som redovisas för 
nämnden. Första redovisningen för 2020 kommer att ske i april. Övriga 
anmälningsärenden avrapporteras till nämnden som tidigare.

3. Vård och omsorgsnämndens måldag 13 februari på Brösarps 
Gästis

Omsorgschef Camilla Andersson informerade om vad som kommer ingå i 
programmet på måldagen och nämndsekreteraren gjorde en sista avstämning 
gällande deltagandet från ledamöter och ersättare.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter vad gäller 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.

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

  
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
30 januari 2020

Justerandes sign

Von § 4 Dnr VON 2019/56

Upphävande av beslut samt beslut: 
Beslutsattestanter 2020

Vård och omsorgsnämndens beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar upphäva beslutet om att utse 
beslutsattestanter i enlighet med bilaga, handlingsid: Von 2019.734, för 2020, 
samt att delegera till socialchef att vid förändringar under året utse nya 
beslutsattestanter från sammanträdet 2019-12-19, Von § 88/2019 med 
handlingsid: Von 2019.741.

Vård och omsorgsnämnden beslutar anta attestantförteckning för vård och 
omsorgsnämnden 2020 reviderad version, handlingsid: Von 2019.734, med 
ändringen att personerna tas bort, samt delegerar till socialchef att införa för 
tillfället korrekta personer och vid förändringar under året utse nya 
beslutsattestanter.

Deltar inte i beslutet
Susanne Balczar Herou (KD)

Ärendebeskrivning
Vård och omsorgsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2019-12-19 att 
utse beslutsattestanter för 2020 enligt handlingsid: Von 2019.741.

Efter sammanträdet inlämnades skriftlig reservation mot beslutet från 
socialdemokraterna i Tomelilla genom ledamoten Axel Olsson, handlingsid: 
Von 2019.738 

Den 1 januari 2020 överklagade Sara Anheden och Inger Åbonde från 
Tomelilla till förvaltningsrätten i Malmö vård och omsorgsnämndens beslut 
2019-12-19, §§ 88-90, gällande beslutsattestanter 2020, delegeringsbeslut 
2019 samt anmälningsärenden 2019 och yrkade på att förvaltningsrätten ska 
upphäva de fattade besluten. Handlingsid: Von 2020.2 
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
30 januari 2020

Justerandes sign

§ 4 forts

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter vad gäller 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.

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar upphäva beslutet om beslutsattestanter 
2020 från sammanträdet 2019-12-19, Von § 88/2019 med handlingsid: Von 
2019.741.
Vård och omsorgsnämnden beslutar utse beslutsattestanter i enlighet med 
bilaga, Von 2019.734, för 2020, samt delegerar till socialchef att vid 
förändringar under året utse nya beslutsattestanter.

Beslutsunderlag
Attestantförteckning VO rev 20200101, handlingsid: Von 2019.734
Von § 88/2019 Beslutsattestanter 2020, handlingsid: Von 2019.741
Reservation S beslutsattestanter 2020 mm, handlingsid: Von 2019.738
Överklagande av beslut om beslutsattestanter 2020 mm, handlingsid: Von 
2020.2

Tidigare behandling
Vård och omsorgsnämnden 2019-12-19, § 88/2019, beslutsattestanter 2020

8



TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
30 januari 2020

Justerandes sign

§ 4 forts

Förslag till beslut under sammanträdet
Axel Olsson (S) föreslår att nämnden beslutar anta attestantförteckning för 
vård och omsorgsnämnden för 2020 med ändringen att personerna tas bort, 
samt delegerar till socialchefen att införa för tillfället korrekta personer och 
vid förändringar under året utse nya beslutsattestanter.
Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att nämnden beslutar enligt Axel 
Olssons förslag.
_________

Beslutet skickas till:

Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
30 januari 2020

Justerandes sign

Von § 5 Dnr VON 2019/3

Upphävande av beslut samt beslut: 
Delegeringsbeslut okt och nov 2019

Vård och omsorgsnämndens beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar upphäva beslutet om att godkänna 
rapporteringen av delegeringsbeslut för oktober och november 2019 från 
sammanträdet 2019-12-19, Von § 89/2019 med handlingsid: Von 2019.742.

Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna rapporteringen av 
delegeringsbeslut för oktober och november 2019.

Ärendebeskrivning
Vård och omsorgsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2019-12-19 att 
godkänna rapporteringen av delegeringsbeslut för oktober enligt handlingsid: 
Von 2019.725

Den 1 januari 2020 överklagade Sara Anheden (S) och Inger Åbonde (S) från 
Tomelilla till förvaltningsrätten i Malmö vård och omsorgsnämndens beslut 
2019-12-19, §§ 88-90, gällande beslutsattestanter 2020, delegeringsbeslut 
2019 samt anmälningsärenden 2019 och yrkade på att förvaltningsrätten ska 
upphäva de fattade besluten. Handlingsid: Von 2020.2
Redovisning av delegeringsbeslut för perioden 1 oktober-30 november 2019:

Antal redovisade beslut:

Vård och omsorg: 
oktober: 177
november: 124

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter vad gäller ekonomiska 
konsekvenser.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
30 januari 2020

Justerandes sign

§ 5 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.

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar upphäva beslutet om att godkänna 
rapporteringen av delegeringsbeslut för oktober och november 2019 från 
sammanträdet 2019-12-19, Von § 89/2019 med handlingsid: Von 2019.742.

Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna rapporteringen av 
delegeringsbeslut för oktober och november 2019.

Beslutsunderlag
Delegeringsbeslut SoL och LSS okt och nov 2019, handlingsid: Von 
2019.725.
Von § 89/2019 Delegeringsbeslut 2019, handlingsid: Von 2019.742
Överklagande av beslut om beslutsattestanter 2020 mm, handlingsid: Von 
2020.2

Tidigare behandling
Von § 89/2019, delegeringsbeslut okt och nov 2019
_________

Beslutet skickas till:

Kvalitetschef Christel Nilsson
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
30 januari 2020

Justerandes sign

Von § 6 Dnr VON 2019/1

Upphävande av beslut samt beslut: 
Anmälningsärenden 2019

Vård och omsorgsnämndens beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar upphäva beslutet om att lägga 
redovisningen av anmälningsärenden till handlingarna från sammanträdet 
2019-12-19, Von § 90/2019 med handlingsid: Von 2019.743.

Vård och omsorgsnämnden beslutar att lägga redovisningen av 
anmälningsärenden till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Vård och omsorgsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2019-12-19 att 
lägga redovisningen av anmälningsärenden till handlingarna enligt 
handlingsid: Von 2019.743

Den 1 januari 2020 överklagade Sara Anheden (S) och Inger Åbonde (S) från 
Tomelilla till förvaltningsrätten i Malmö vård och omsorgsnämndens beslut 
2019-12-19, §§ 88-90, gällande beslutsattestanter 2020, delegeringsbeslut 
2019 samt anmälningsärenden 2019 och yrkade på att förvaltningsrätten ska 
upphäva de fattade besluten. Handlingsid: Von 2020.2

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter vad gäller 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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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
30 januari 2020

Justerandes sign

§ 6 forts

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar upphäva beslutet om att lägga 
redovisningen av anmälningsärenden till handlingarna från sammanträdet 
2019-12-19, Von § 90/2019 med handlingsid: Von 2019.743.

Vård och omsorgsnämnden beslutar att lägga redovisningen av 
anmälningsärenden till handlingarna.

Beslutsunderlag
Von § 90/2019 Anmälningsärenden 2019 vård och omsorgsnämnden, 
handlingsid: Von 2019.743

Behov och tillgång till särskilt boende oktober 2019, kvalitetschef Christel 
Nilsson, handlingsid: Von 2019.727

Behov och tillgång till särskilt boende november 2019, kvalitetschef Christel 
Nilsson, handlingsid: Von 2019.728

Redovisning korttidsboende. Period; oktober 2019, kvalitetschef Christel 
Nilsson, handlingsid: Von 2019.729

Redovisning korttidsboende. Period; november 2019, kvalitetschef Christel 
Nilsson, handlingsid: Von 2019.730

Synpunkter på socialtjänsten oktober 2019, kvalitetschef Christel Nilsson, 
handlingsid: Von 2019.731

Synpunkter på socialtjänsten november 2019, kvalitetschef Christel Nilsson, 
handlingsid: Von 2019.732

Överklagande av beslut om beslutsattestanter 2020 mm, handlingsid: Von 
2020.2

Tidigare behandling
Von § 90/2019, Anmälningsärenden 2019
_________
Beslutet skickas till:

Kvalitetschef Christel Nilsson
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
30 januari 2020

Justerandes sign

Von § 7 Dnr VON 2019/56

Yttrande till förvaltningsrätten gällande 
överklagande om tidigare fattade beslut

Vård och omsorgsnämndens beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att yttra sig till förvaltningsrätten i 
enlighet med förvaltningens förslag i ärendebeskrivningen och ger socialchef 
Viweca Thoresson i uppdrag att avlämna yttrandet till förvaltningsrätten 
enligt vård och omsorgsnämndens beslut.

Deltar inte i beslutet
Axel Olsson (S) och Britt-Marie Liljeholm (S)

Ärendebeskrivning
Sara Anheden och Inger Åbonde har den 1 januari 2020 till 
förvaltningsrätten i Malmö överklagat vård och omsorgsnämndens beslut 
2020-12-19, §§ 88-90, gällande beslutsattestanter 2020, delegeringsbeslut 
2019 vård och omsorgsnämnden samt anmälningsärenden 2019 vård och 
omsorgsnämnden. Sara Anheden och Inger Åbonde yrkar att 
förvaltningsrätten i Malmö beslutar att upphäva besluten då de menar att 
besluten står i strid mot vad som stadgas i kommunallagen 13:8.

2020-01-20 inkom till Tomelilla kommun ett föreläggande från 
förvaltningsrätten i Malmö där man senast 2020-02-07 begär ett skriftligt 
yttrande i vilket kommunen ska bemöta det som står i handlingarna. Ett 
sådant yttrande måste beslutas av vård och omsorgsnämnden eftersom det i 
kommunallagen 6 kap 38 § stadgas att yttranden med anledning av att beslut 
av nämnden i sin helhet, eller fullmäktige, har överklagats inte får delegeras.

På vård och omsorgsnämndens sammanträde 2019-12-19 fanns tre 
beslutsärenden på dagordningen (§§ 88-90). Under behandlingen av § 88, 
beslutsattestanter 2020, begärde ledamoten Axel Olsson ajournering av 
sammanträdet. Ordförande Gunnel Andersson bordlade ärendet och 
ajournerade sammanträdet samt meddelade att ajourneringen skulle pågå i tre 
minuter. 
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
30 januari 2020

Justerandes sign

§ 7 forts

När Axel Olsson inte var tillbaka efter mer än 5 minuter gick ordförande ut 
och letade efter honom i korridoren men när han inte gick att finna bedömde 
ordförande med hänsyn till övriga ledamöter och när ingen visste när han 
skulle komma tillbaka att sammanträdet kunde återupptas för behandling och 
beslut av §§ 89-90 gällande delegeringsbeslut och anmälningsärenden 
eftersom dessa ärenden mer är att betrakta som information till nämnden 
och där besluten alltid blir att lägga redovisningen 

till handlingarna. Det meddelades och protokollfördes att Axel Olssons 
ersättare enligt inkallelseordningen, Niklas Edstrand, gick in som 
tjänstgörande ersättare vid behandling och beslut gällande dessa två ärenden. 
Ingen av övriga ledamöter i nämnden eller tjänstgörande ersättare för Axel 
Olsson hade några synpunkter på detta på sammanträdet.

När Axel Olsson återkom fortsatte behandlingen av § 88 och Axel Olsson 
deltog också i beslutet av detta ärende vilket framgår av protokollet. Efter 
sammanträdet lämnande socialdemokraterna genom Axel Olsson in en 
skriftlig reservation gällande innehållet i beslutet gällande § 88 samt en allmän 
framställan om att ”ärendet i sig är mycket illa skött”. Reservationen har 
dokumenterats i protokollet och även bifogats detsamma.

I överklagandet till förvaltningsrätten framförs även att det inte framgår av 
protokollet att sammanträdet ajournerats och anmälarna framför att det i 
protokollet borde framgått tid för ajourneringen och varför denna skett. 
Tomelilla kommun protokollför normalt inte ajourneringar. Anledningen är 
att det ibland förekommer frekventa sådana under ett sammanträde och att 
även sådant som en kaffepaus formellt är att betrakta som en ajournering. 
Kommunens bedömning är att det inte finns något juridiskt krav på att 
protokollföra en ajournering utan endast förekommer rekommendationer om 
att göra det.

Vård och omsorgsnämndens uppfattning är att besluten gällande §§ 88-90 
vid sammanträdet den 19 december 2019 inte fattades på felaktiga grunder 
och inte står i strid mot vad som stadgas i kommunallagen kapitel 13, 8 §, 
men för att det inte ska finnas något tvivel har nämnden vid sitt 
sammanträde den 30 januari 2020 valt att upphäva besluten och fattat nya 
beslut enligt samma beslutsunderlag som på sammanträdet 2019-12-19.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
30 januari 2020

Justerandes sign

§ 7 forts

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter vad gäller 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.

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att yttra sig till förvaltningsrätten i 
enlighet med förvaltningens förslag i ärendebeskrivningen och ger socialchef 
Viweca Thoresson i uppdrag att avlämna yttrandet till förvaltningsrätten 
enligt vård och omsorgsnämndens beslut.

Beslutsunderlag
Protokoll 2019-12-19 Vård och omsorgsnämnden §§ 87-90, handlingsid: Von 
2019.739
Reservation S beslutsattestanter 2020 mm, handlingsid: Von 2019.738
Överklagande av beslut om beslutsattestanter 2020 mm till 
förvaltningsrätten, handlingsid: Von 2020.2
Begäran om yttrande - Överklagan angående beslutsattestanter 2020, Mål nr. 
47-20, handlingsid: Von 2020.31
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2020-01-23, handlingsid: 
Von 2020.63
_________

Beslutet skickas till:

Förvaltningsrätten i Malmö
Kommunstyrelsen – informationsärende
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
30 januari 2020

Justerandes sign

Von § 8 Dnr VON 2020/6

Budget 2020 - Vård och omsorg

Vård och omsorgsnämndens beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar anta budget för vård och 
omsorgsnämnden 2020, handlingsid: VON 2020.16

Ärendebeskrivning
Mål och budget 2020 med plan för 2021-2022 antogs av kommunfullmäktige 
2019-11-04 (Kf § 2019/113).

Efter kommunfullmäktiges beslut har vård och omsorgsverksamheten 
upprättat förslag till budget 2020 utifrån de tre olika budgetramar som 
tilldelats och som tillsammans utgör summan för vård och 
omsorgsnämndens verksamhetsområde. Handlingsid: VON 2020.16.
En del justeringar har gjorts beroende på verksamhetsförändringar som inte 
var beaktade i de tilldelade budgetramarna från kommunfullmäktige.

Vård och omsorgs totala budget för 2020 uppgår till 230 778 tkr vilket är en 
marginell ökning jämfört med 2019 när budgeten uppgick till 230 017 tkr.

Ekonomiska konsekvenser
Alla kända ekonomiska konsekvenser är beaktade

Barnperspektivet
Barnperspektivet har beaktats i de verksamheter där barn förekommer.

Miljöperspektivet
Miljöperspektivet har beaktats genom ytterligare utveckling av ny teknik och 
digitalisering.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
30 januari 2020

Justerandes sign

§ 8 forts

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar anta budget för vård och 
omsorgsnämnden 2020, handlingsid: VON 2020.16

Beslutsunderlag
Budget 2020 Vård och omsorgsverksamheten, handlingsid: VON 2020.16
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar, handlingsid: VON 2020.17
_________

Beslutet skickas till:

Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Socialchef Viweca Thoresson
Kommunstyrelsen-anmälningsärende
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
30 januari 2020

Justerandes sign

Von § 9 Dnr VON 2020/5

Intern kontroll 2020 - vård och omsorgsnämnden

Vård och omsorgsnämndens beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att risk id 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 och 13 i 
förvaltningens riskanalys, handlingsid: VON 2020.18, ska ingå i nämndens 
interna kontrollplan för 2020.

Ärendebeskrivning
Enligt reglementet för intern kontroll ska vård och omsorgsnämnden årligen 
upprätta och besluta om intern kontrollplan för sin verksamhet. 
Kontrollplanen ska bygga på genomförda riskanalyser för verksamheten.

Förvaltningens genomförda riskanalys har identifierat 13 risker. Vård och 
omsorgsnämnden ska utifrån dessa besluta vilka som ska hanteras vidare och 
ingå i nämndens interna kontrollplan för 2020. Samtliga identifierade risker 
med ett riskvärde på 3 eller mer ska enligt kommunens 
internkontrollreglemente alltid ingå i internkontrollplanen. 

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
riskanalysen och prioriteringarna i densamma.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
riskanalysen och prioriteringarna i densamma.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
riskanalysen och prioriteringarna i densamma.

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att risk id x, x och x i förvaltningens 
riskanalys, handlingsid: VON 2020.18, ska ingå i nämndens interna 
kontrollplan för 2020.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
30 januari 2020

Justerandes sign

§ 9 forts

Beslutsunderlag
Riskanalys 2020, bruttolista, handlingsid: VON 2020.18
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2020-01-09, handlingsid: 
VON 2020.19

Tidigare behandling
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott § 3/2019
_________

Beslutet skickas till:

Socialchef Viweca Thoresson
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
30 januari 2020

Justerandes sign

Von § 10 Dnr VON 2019/54

Remiss avseende natur och parkprogram

Vård och omsorgsnämndens beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att besvara remissen enligt 
förvaltningens förslag i ärendebeskrivningen och att översända svaret till 
samhällsbyggnadsnämnden.

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-11-15 att översända förslaget till 
natur och parkprogram till bland annat vård och omsorgsnämnden för 
yttrande. Yttrandena ska vara samhällsbyggnadsnämnden tillhanda senast 
2020-02-26 och minst innehålla svar på ett antal specifika frågor som framgår 
i beslutet med handlingsid: Von 2019.xxx

Förvaltningen, genom kvalitetschef Christel Nilsson, föreslår att 
remissen besvaras enligt följande:
Nämndens målgrupper är kommuninvånare i alla åldrar. Det som är 
gemensamt är att de har någon form av oftast varaktig funktionsnedsättning. 
Över 20 % av rikets befolkning har någon form av nedsättning av psykisk, 
fysisk eller intellektuell förmåga. Den största gruppen finns bland våra 
kommuninvånare över 80 år men det finns även barn och vuxna i alla åldrar i 
behov av nämndens stöd. När miljön är optimal så minskar risken för att 
personer med funktionsnedsättning också blir funktionshindrade och istället 
kan leva som alla andra i samhället. 

Utmaningen; ”Hälsa”, Attraktivt boende och Otillgängliga natur och 
parkområden 
Vård-och omsorgsnämnden berörs av flera utmaningar i Natur och 
parkprogrammet som går i linje med nämndens mål om mer förebyggande 
rörelse- och mentalträning. Allt fler kommuninvånare blir äldre och allt fler 
kan leva oberoende vitala och aktiva liv. 
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
30 januari 2020

Justerandes sign

§ 10 forts

Många äldre och funktionsnedsatta är också aktiva utomhus och det är 
oerhört viktigt både för den enskilde och för samhällets ekonomi att deras 
förutsättningar respekteras och att deras behov kan tillgodoses i naturen, i 
parker och grönområden. En tredjedel av äldre över 85 år är ute dagligen och 
i åldersgruppen 75-84 år promenerar en tredjedel minst två gånger i veckan 
(källa Folkhälsomyndigheten). Upplevelser i naturen bidrar till en ökad 
meningsfullhet och har en positiv påverkan på måendet även för den som 
har en funktionsnedsättning. 
Äldre har inte samma fysiska förutsättningar både vad gäller den fysiska 
styrkan men även olycksrisken. Naturområden upplevs generellt vara 
svårtillgängliga att vistas i på samma villkor som andra. Därför bör samtliga 
kommuninvånare självständigt och säkert kunna förflytta sig till och inom 
parker och grönområden.  Underlaget har en stor betydelse för att 
överhuvudtaget kunna ta sig fram och att minska risken för fallolyckor. 
Möjligheten att sitta ner och vila och beakta andras aktiviteter behöver också 
finnas. För att man ska nyttja parker och grönområden är det av vikt att 
känna sig trygg, att kunna se och möta andra människor, känna en social 
samvaro, att ströva i naturen samt att kunna ha ett mål med sin vistelse. En 
utsiktsplats eller en plats med kulturhistoriskt värde är exempel på sådana 
platser, men även platser med estetiska värden som blomning är uppskattat. 
Undersökningar visar på att de äldres främsta mål med sin utomhusvistelse är 
nöjes- och motionspromenader, trädgårdsarbete och att ströva i skog och 
mark. Andra populära aktiviteter är hundpromenader, jakt, fiske och 
bärplockning. 

 
De framtagna förslagen om att ex återskapa tätortsnära miljöer och 
säkerställa allemansrätten och lättåtkomliga naturområden, begränsa 
exploatering och planera för gång -och cykelstråk är av stor vikt för vård-och 
omsorgsnämnden, enligt beskrivning ovan. 
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
30 januari 2020

Justerandes sign

§ 10 forts

Vid all planering ser nämnden det nödvändigt att följande beaktas: 

1. Det behöver finnas förutsättningar att självständigt och säkert kunna 
förflytta sig till och inom olika naturområde. Inom ett gångavstånd på 
10 minuter bör man nå ett grönområde. 

2. Underlaget på stigar och gångar behöver vara jämnt, hårt och 
halkfritt.  

3. Lutningar på vägar och stigar får inte vara branta.
4. Räcke bör finnas på strategiska platser.
5. Alternativ till trappor behöver finnas inom räckhåll. 
6. Jämnt utsatta sittplatser; bänkar behöver vara höga och ha armstöd så 

att man både kan sätta sig och resa sig. 
7. Sittplatser placeras så att de sittande kan känna sig trygga ex utmed 

kanten på en öppen plats eller längs en fasad. 
8. Under sommartid behöver sittplatserna vara skuggade då många har 

en högre känslighet för värme 
9. Den som har en psykisk funktionsnedsättning efterfrågar ofta platser i 

avskildhet, en lugn och harmonisk miljö med få störande moment. 

Utmaningen Förvaltning
- Konst/statyer att betrakta i parker 
- Val av vegetation, varierad, höjd och bredd 
- Perennplanteringar att betrakta och följa över årstiderna
- Placering av platser för att de ska uppfattas som trygga.
 

Underhåll
- Jämställd snörörjning och halkbekämpning, prioritera gång -och 

cykelvägar. 
- Material som bänkar, lyktstolpar, utegym och lekplatser ska hålla god 

standard, både funktionellt och etiskt. 
- Belysning med hela armaturer. 
- Håll efter vegetationen 
- Porlande vatten berikar gärna med ett rikt fiskliv, men behöver skötas 

om.  
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
30 januari 2020

Justerandes sign

§ 10 forts

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att besvara remissen enligt 
förvaltningens förslag i ärendebeskrivningen och att översända svaret till 
samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsunderlag
Natur och parkprogrammet med separata bilagor, handlingsid: VON 
2019.664-668
Sbn § 103/2019 Remiss avseende natur och parkprogram, handlingsid: VON 
2019.663
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar ”Svar på remiss avseende 
natur och parkprogram, handlingsid: Von 2020.20

Tidigare behandling
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott § 4/2919
_________

Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnadsnämnden
Kvalitetschef Christel Nilsson
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
30 januari 2020

Justerandes sign

Von § 11 Dnr VON 2019/11

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut 
inom stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS), kvartal 4 2019

Vård och omsorgsnämndens beslut
Vård och omsorgsnämnden godkänner redovisningen för 
rapporteringsperioden och överlämnar densamma till revisorerna.

Ärendebeskrivning
Enligt 28 f § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har 
vård och omsorgsnämnden skyldighet att till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) och kommunens revisorer att rapportera alla gynnande beslut 
enligt 9 § LSS som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. 
För varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet, vilken typ av 
insats beslutet gäller och en kortfattad redovisning av skälen till dröjsmålet. 
Nämnden ska också löpande anmäla till IVO och revisorerna när ett beslut 
som tidigare rapporterats enligt 28 f § har verkställts. En kommun som inte 
verkställer gynnande beslut inom skälig tid riskerar vite.

Inga nya ej verkställda beslut över 90 dagar har rapporterats till IVO 
under perioden.

Beslut som har rapporterats som verkställt till IVO under fjärde 
kvartalet: 
Man född 1996.  Beslut från 2018-07-02. Tackat nej till erbjuden lägenhet 
2018-11-07. Beslutet verkställt 2019-10-01. 

Tidigare redovisning
Totalt 10 beslut har rapporterats till IVO under 2019.  Samtliga beslut gäller 
boende enligt 9 § p. 9 LSS.  Väntetiden har som längst varit drygt 18 
månader. 
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
30 januari 2020

Justerandes sign

§ 11 forts

Orsaken har varit brist på lägenheter. Har den enskilde tackat nej räknas 
enligt domstolspraxis väntetiden från det första möjliga inflyttningsdatumet.

1. Kvinna född 1957. Beslut från 2017-05-05. Erbjuden men tackat nej 
2017-10-17 och 2018-10-23. Beslutet verkställdes 2019-06-03. 

2. Kvinna född 1993. Beslut från 2017-08-24. Erbjudits boende 2017-
10-30 och 2018-05-22 men tackat nej båda gångerna. Beslutet 
verkställdes 2019-05-30.  

3. Man född 1998. Beslut från 2017-11-18. Verkställt 2019-05-16. Behov 
har under väntetiden tillgodosetts med korttidsvistelse. 

4. Kvinna född 1973. Beslut från 2018-04-13. Verkställt 2019-06-01. 
Behovet har under väntetiden tillgodosetts med plats på externt 
vårdboende. 

5. Man född 1998. Beslut från 2018-05-29. Verkställt 2019-05-18. Bott 
på familjehem i avvaktan på LSS boende. 

6. Kvinna född 1979. Beslut från 2018-06-25. Verkställt 2019-05-27.
7. Man född 1975. Beslut från 2018-07-02. Erbjudits men tackat nej 

2018-11-07 och 2019-03-19. Beslutet verkställt 2019-07-01. 
8. Kvinna född 2000.  Beslut från 2018-07-17. Verkställt 2019-05-06.
9. Kvinna född 1996.  Beslut från 2018-08-29.  Beslutet verkställt 2019-

09-01. 

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden godkänner redovisningen för 
rapporteringsperioden och överlämnar densamma till revisorerna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kvalitetschef Christel Nilsson, handlingsid: Von 2019.226
_________

Beslutet skickas till:

Revisorerna
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
30 januari 2020

Justerandes sign

Von § 12 Dnr VON 2019/11

Statistikrapport för ej verkställda gynnande beslut 
inom stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS), kvartal 4 20019

Vård och omsorgsnämndens beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten till 
kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning
Enligt 28 h § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska 
vård och omsorgsnämnden lämna en statistikrapport till fullmäktige över hur 
många av nämndens beslut som inte verkställts inom tre månader från 
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 datumet till verkställt 
datum enligt praxis från tidigare domar. En kommun som inte verkställer 
gynnande beslut inom skälig tid riskerar att tilldömas en särskild avgift enligt 
LSS § 28 a. 

Inga nya ej verkställda beslut har rapporterats till IVO under perioden.

Beslut som har rapporterats som verkställt under perioden. 
Beslut från 2018-07-02. Verkställt 2019-10-01. Väntetid från första 
erbjudandet till verkställt 330 dagar.

Tidigare redovisning. Totalt nio beslut enligt 9§p.9 LSS har inte kunnat 
verkställas inom 90 dagar och har därför rapporterats till IVO under 2019. 
Väntetiden har som längst varit 544 dagar, drygt 18 månader. Orsaken till 
väntetiderna har varit resursbrist och väntan på det nya LSS boendet 
Stafetten. Sex kvinnor och tre män har rapporterats. 
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
30 januari 2020

Justerandes sign

§ 12 forts

1. Beslut från 2017-05-05.  Beslutet verkställdes efter 223 dagar. 
2. Beslut från 2017-08-24. Beslutet verkställdes efter 279 dagar.
3. Beslut från 2017-11-18.  Beslutet verkställdes efter 544 dagar.  
4. Beslut från 2018-04-13. Beslutet verkställdes efter 384 dagar.
5. Beslut från 2018-05-29. Beslutet verkställdes efter 352 dagar.
6. Beslut från 2018-06-25. Beslutet verkställdes efter 275 dagar. 
7. Beslut från 2018-07-02. Beslutet verkställdes efter 103 dagar.  
8. Beslut från 2018-07-17. Beslutet verkställdes efter 303 dagar.
9. Beslut från 2018- 08-29. Verkställt 2019-09-01. Väntetid 180 dagar.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kvalitetschef Christel Nilsson, handlingsid: Von 2019.226
_________

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
30 januari 2020

Justerandes sign

Von § 13 Dnr VON 2019/28

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut 
inom äldre- och handikappomsorgen (SoL) - 
kvartal 4 2019

Vård och omsorgsnämndens beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar godkänna rapporteringen och 
överlämna densamma till revisorerna.

Ärendebeskrivning
Enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen (SoL) har vård och omsorgsnämnden 
skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och kommunens 
revisorer att rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte 
verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. För varje beslut ska 
nämnden ange tidpunkten för beslutet, vilken typ av bistånd beslutet gäller 
och en kortfattad redovisning av skälen till dröjsmålet. Även beslut som 
avbrutits och inte på nytt verkställts inom tre månader från dagen då 
verkställigheten avbröts ska rapporteras.

För fjärde kvartalet 2019 finns inget att rapportera. Samtliga beslut enligt 
socialtjänstlagen har verkställts inom 90 dagar. 

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kvalitetschef Christel Nilsson, handlingsid: Von 2020.21
_________

Beslutet skickas till:

Revisorerna
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
30 januari 2020

Justerandes sign

Von § 14 Dnr VON 2019/28

Statistikrapport för ej verkställda gynnande beslut 
inom äldre- och handikappomsorgen (SoL) - 
kvartal 4 2019

Vård och omsorgsnämndens beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten till 
kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Enligt 16 kap 6 h § socialtjänstlagen (SoL) har vård och omsorgsnämnden 
skyldighet att till kommunfullmäktige lämna en statistikrapport över hur 
många av nämndens beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte verkställts inom tre 
månader från dagen för respektive beslut. Nämnden ska i rapporten ange 
vilka typer av bistånd dessa beslut gäller och hur lång tid som har förflutit 
från dagen för respektive beslut. Även beslut som avbrutits och inte på nytt 
verkställts inom tre månader från dagen då verkställigheten avbröts ska 
rapporteras. En kommun som inte verkställer gynnande beslut inom skälig 
tid riskerar vite.

Rapporteringen ska ske en gång per kvartal.

Under 2019 har inga beslut enligt 4 kap 1 § SoL rapporterats till IVO som ej 
verkställda. 

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kvalitetschef Christel Nilsson, handlingsid: Von 2020.22
_________

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Von § 15 Dnr VON 2020/4

Delegeringsbeslut december 2019

Vård och omsorgsnämndens beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna rapporteringen av 
delegeringsbeslut för december 2019.

Ärendebeskrivning
Redovisning av delegeringsbeslut för perioden 1 december-31 december 
2019:

Antal redovisade beslut:

Vård och omsorg: 
december: 167

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna rapporteringen av 
delegeringsbeslut för december 2019.

Beslutsunderlag
Delegeringsbeslut SoL och LSS december 2019, kvalitetschef Christel 
Nilsson, handlingsid: Von 2020.23
_________

Beslutet skickas till:

Kvalitetschef Christel Nilsson
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Von § 16 Dnr VON 2020/3

Anmälningsärenden december 2019

Vård och omsorgsnämndens beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar lägga redovisningen av 
anmälningsärenden till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Följande anmälningsärenden redovisades på dagens sammanträde:

Revisorerna 2019-12-12, § 66/2019, Granskning av intern kontroll
Yttranden har inkommit på genomförd granskning från kommunstyrelsen 
och samtliga nämnder som ordförande i missivskrivelsen begärde yttranden 
från. Dessutom har yttrande inkommit från Byggnadsnämnden. Revisorerna 
beslutar att lägga yttrandena till handlingarna.

Överklagande till förvaltningsrätten
Sara Anheden (S) och Inger Åbonde (S) från Tomelilla har den 1 januari 
2020 till förvaltningsrätten i Malmö överklagat vård och omsorgsnämndens 
beslut 2019-12-19 gällande paragraferna 88-90. Man yrkar på att besluten 
upphävs då de står i strid mot vad som stadgas i kommunallagen §13:8. 
Huvudanledning till anmälan att ledamoten Axel Olsson (S) inte getts 
möjlighet att delta i besluten.

Redovisning av korttidsboende december 2019
Korttidsplatser erbjuds på Norrevång i fem tvårumslägenheter. 

Den 1 dec fanns tre (3) personer på korttiden. Fem (5) personer har 
tillkommit under perioden.
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§ 16 forts

Tre (3) har återgått till sin bostad och två (2) personer har vårdats palliativt. 
Antal på 
korttiden  
1/12

Nya Åter 
bostad

Flytt till 
särskilt 
boende

Avslutade Kvar 
31/12

3 5 3 2 3

Tabell 3 Orsak till korttidsvistelsen
Nedsatt allmäntillstånd/stort 
omvårdnadsbehov/kognitiv svikt
Återhämtning/rehabilitering 3
Avlösning 0
Palliativ vård 2

Behov och tillgång till särskilt boende december 2019

Nämnden följer varje månad upp behov och tillgång till särskilt boende. Vård 
och omsorg har totalt 150 lägenheter varav 143 lägenheter för närvarande 
används till permanent boende. Byavången har 56 lägenheter och Valkyrian 
40. På Norrevång användes 25 lägenheter för permanent boende under 
perioden. Brinkehem har 22 lägenheter. 

Inga ansökningar har beviljats personer under perioden. En (1) person har 
flyttat in under månaden. 
Antal nya beviljade beslut 0
varav erbjudna och tackat ja 0
Totalt antal ej verkställda beslut 
per den siste

1

-varav antal i kö > 90 dagar 0
 Antal som erbjudits boende vid 
minst ett tillfälle men avböjt

0

Antal som väntat på 
korttidsboendet

2

Antal verkställda beslut 1
Antal avslutade ärenden (AVL) 1
Antal lediga lägenheter 2
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Synpunkter på socialtjänsten december 2019

Åtta (8) synpunkter har registrerats i kommunens ärendehanteringsprogram i 
december. Synpunktshanteringen följer förvaltningens rutin för synpunkter 
och klagomål.

 
1. Personal både på hemtjänst Söder och på korttidsboendet får ”högsta 

betyg” för sin enastående hjälpsamhet och omtanke vilket gjorde hens 
anhörigs sist tid så bra som överhuvudtaget var möjligt. 

2. En besökare på cafe Kryddan efterfrågar skriftligt svar från synpunkt i 
juni månad. 

3. Personal på cafe Kryddan får beröm för att de fixar god mat, kaffe 
och kakor till alla besökare samt håller rent och snyggt. Hen hjälper 
själv till som värdinna och hoppas att kortspel, bastu, gym ljusterapi 
mm får vara kvar. 

4. Brevskrivaren upplever Tomelilla kommuns hemsida mycket 
bristfällig när det gäller information om kommunens äldreomsorg. 
”Hur ska man kunna informera sig utan telefonnummer, 
kontaktpersoner och utförliga regler som gäller i kommunens 
äldreomsorg? ”. Bifogar en länk till Ystad kommuns hemsida.

5. ” Jag funderar lite nu när ni bestämt i kommunen att avgiftsbelägga 
hjälpmedel för personer som är av nöden tvingad av dessa hjälpmedel 
som är ens bästa vän och enorm både trygghet och nödvändighet. 
Hur tänker ni? In i det sista ska allt avgiftsbeläggas och kosta för 
pensionärer då behovet och hjälpen är som störst. Efter i många fall 
50 års tid inbetald skatt måste allt finansieras aen själv. Det egna 
funderandet fortsätter naturligtvis med frågan: När kommunen köper 
in hjälpmedel, hur mycket är då inköpspriset på i mitt fall en rollator, 
Dolomite Melody? Eftersom ni köper in x antal blir priset ett annat. 
Och då tänker man. Efter hur lång tid har jag betalt, detta för mig, 
nödvändiga hjälpmedel? Bara en tanke man får och en fråga som ni 
gärna kan ge mig ett svar på? ”
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6. Klagomål på att kommunen inför middagsabonnemang. Det finns 
skäl till kritik eller överklagan av denna fråga som beslutats av 
kommunen. Det var inte så länge sedan matkostnaden höjdes samt 
även distributionskostnaden. Tidigare kostade en måltid 60:- och 
utkörning 250:- per månad. Sedan höjdes måltiden till 65:- och distr. 
Till 300:-. Och nu ändrar ni således detta genom att höja ytterligare 
för alla pensionärer, som har matleverans. Ni ändrar även på 
utkömingsavgiften genom att inkludera denna i måltidskostnaden om 
2.450:- för en månad. Då vet man ju inte vad maten kostar. Dessutom 
menar ni att distributionsavgiften inte längre ska ingå i maxtaxan? Då 
har ni räknat ut det väldigt bra till er fördel! Ar det så att m har suttit 
och klurat ut hur ni ska kunna suga ut oss på en eventuell 
pensionshöjning eller en skattesänkning? Inget litet överskott får vi ha 
kvar. Det är en mycket cynisk inställning, som tyvärr har visat sig i 
flera kommuner - inte bara Tomelilla. Det är sorgligt och ledsamt att 
se detta. Även om m säger att kostnaderna för maten har stigit, så är 
inte detta förenligt med goda intensioner. Enligt riktlinjerna så ska 
maten för en ensamstående man över 75 år kosta ca 1.900:- men då är 
det all mat under dagen även kvällsmål och mellanmål. Om m ändå 
inför denna smyghöjning och försämring för oss äldre, skulle jag vilja 
framföra en önskan om en högre kvalitet på måltiderna enligt 
tallriksmodellen samt att ni slutar att laga onyttiga söta efterrätter, 
glassar och kakor som absolut inte är bra för hälsan. Det känns inte 
bra att behöva slänga så mycket sött. Det kan var och en köpa om 
man vill. Det är många som lider av pre-diabetes eller tom diabetes 
typ 2. Helst skulle man se att ni ändrar er och låter 
distributionsavgiften ingå i maxtaxan.”

7. Cafe Kryddan;  ” det behövs mer personal och längre öppettider , 
tråkigt att tjänstemän svarar att kommunen inte har något ansvar för 
pensionärerna. Det är vår enda gemensamma mötesplats i T-la. ”

8. Hälso-och sjukvård : ” Jag vill ha min middags medicin med hem till 
mina föräldrar min mamma brukar ha hand om min medicin så jag tar 
den. Så vi slipper åka fram och tillbaka. 
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Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar lägga redovisningen av 
anmälningsärenden till handlingarna.

Beslutsunderlag
Överklagande av beslut om beslutsattestanter 2020 mm, handlingsid: VON 
2020.2
Redovisning korttidsboende. Period; December 2019, handlingsid: VON 
2020.24
Behov och tillgång till särskilt boende december 2019, handlingsid: VON 
2020.25
Synpunkter på socialtjänsten december 2019, handlingsid: VON 2020.26
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar, handlingsid: VON 2020.27
_________

Beslutet skickas till:

Kvalitetschef Christel Nilsson
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