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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
26 mars 2020

Justerandes sign

Övriga närvarande:

Ej tjänstgörande ersättare

Niklas Edstrand (S)
Susanne Balczar Herou (KD)
Britt-Marie Liljeholm (S)

Övriga närvarande

Viweca Thoresson, socialchef
Olof Hammar, nämndsekreterare
Camilla Andersson, omsorgschef
Christel Nilsson, kvalitetschef
Eva-Marie Wendel, medicinskt ansvarig sjuksköterska

Ärenden vid dagens sammanträde med Vård och 
omsorgsnämnden

§ 26 Dialoger och informationsärenden 2020
§ 27 Val av ny ordförande och ledamot samt ny ersättare i vård och 

omsorgsnämndens arbetsutskott
§ 28 Mål 2021 vård och omsorgsnämnden
§ 29 Hyressättning 2020 för boenden inom vård och omsorg
§ 30 Patientsäkerhetsberättelse 2019
§ 31 Revisorernas granskning av färdtjänsten
§ 32 Uppföljning vårdprocess inkontinenshjälpmedel
§ 33 Planeringsförutsättningar för budget 2021 med plan för 2022-2023
§ 34 Delegeringsbeslut februari 2020
§ 35 Anmälningsärenden
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 mars 2020

Justerandes sign

Von § 26 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 behandlades på dagens 
sammanträde:

1. Information från förvaltningen
Socialchef Viweca Thoresson informerade om läget i verksamheten när det 
gällde covid-19 pandemin.  Personalläget är stabilt. Sjukfrånvaron är lägre än 
motsvarande period 2019. Ingen brukare i kommunen har konstaterats 
smittad av covid-19. Man avråder starkt från besök på kommunens särskilda 
boenden.
Ledningen har dagliga avstämningar om läget i verksamheten.
Det har varit problem med leveranser av skyddsutrustning, Kommunen har 
själva börjat producera visir.

Slutligen berättade socialchefen att närstöd/Maria Jansson med hjälp av 
volentärer från bl a Röda korset under den pågående covid-19 pandemin 
erbjuder kommunmedborgare i riskgrupper hjälp med att handla mm för att 
följa folkhälsomyndighetens rekommendation att dessa riskgrupper ska 
begränsa sina sociala kontakter

2. Uppdrag från Kf i budget 2020 – Unga i omsorgen 
Socialchef Viweca Thoresson informerade om den kommunikationsplan som 
utarbetats och som bifogats handlingarna.

3. Färdtjänststatistik 2019 från Skånetrafiken 
Kvalitetschef Christel Nilsson informerade om den statistik som inkommit 
och som bifogats handlingarna
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 mars 2020

Justerandes sign

§ 26 forts

4. Effekter av förändrade måltidstaxor 2020.
Kvalitetschef Christel Nilsson redogjorde för måltidstaxorna inom vård och 
omsorg och vilka effekter de höjningar som genomfördes från 1/1 2020 fått. 
Kvalitetschefen fick i uppdrag att utarbeta ett skriftligt informationsmaterial 
till nämnden.

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 mars 2020

Justerandes sign

Von § 27 Dnr VON 2018/80

Val av ny ordförande och ledamot samt ny 
ersättare i vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott

Vård och omsorgsnämndens beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att utse Marianne Åkerblad (M) till ny 
ordförande och ledamot i vård och omsorgsnämndens arbetsutskott i stället 
för Gunnel Andersson (M).

Vård och omsorgsnämnden beslutar utse Alexander Verweij Svensson (M) 
till ny ersättare i vård och omsorgsnämndens arbetsutskott i stället för 
Marianne Åkerblad (M). 

Ärendebeskrivning
Vård och omsorgsnämnden ska enligt reglementet för nämnden bland sina 
ledamöter och ersättare utse tre ledamöter och tre ersättare till nämndens 
arbetsutskott för mandatperioden 1 januari 2019 – 31 december 2022. Bland 
ledamöterna i arbetsutskottet ska också väljas en ordförande, en 1:e vice 
ordförande och en 2:e vice ordförande.

Nuvarande ordförande Gunnel Andersson (M) har av hälsoskäl avsagt sig 
uppdraget som ordförande och ledamot i såväl nämnd som arbetsutskott. 
Avsägelsen till nämnden behandlas av kommunfullmäktige den 23 mars 
2020. 
Detta val handlade således om att utse en ny ordförande och ledamot till 
vård och omsorgsnämndens arbetsutskott. 
Eftersom nämnden valde Marianne Åkerblad som ordförande och ny 
ledamot i arbetsutskottet behövde även en ersättare i utskottet väljas 
eftersom Marianne Åkerblad hade den posten.

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att utse (nämndens val) till ny 
ordförande och ledamot i vård och omsorgsnämndens arbetsutskott.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 mars 2020

Justerandes sign

§ 27 forts

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar, handlingsid: Von 2020.244
Avsägelse från Gunnel Andersson (M) handlingsid: Von 2020.223.
_________

Beslutet skickas till:

Marianne Åkerblad (M)
Alexander Verweij Svensson (M)
Förtroendemannaregistret – Britt Ekstrand
Löneavdelningen Ystad – Eva Nilsson
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 mars 2020

Justerandes sign

Von § 28 Dnr VON 2020/22

Mål 2021 vård och omsorgsnämnden

Vård och omsorgsnämndens beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar anta mål 2021 i enlighet med förslaget 
med handlingsid: Von 2020.204.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2018 om en ny målmodell för 
Tomelilla kommun. Tidigare hade nämnderna föreslagit mål och beslut om 
dessa har tagits av kommunfullmäktige. I den nya målmodellen har 
kommunfullmäktige beslutat om tre strategiområden med underliggande 
målområden. Inom dessa ska nämnderna besluta om nämndmål.

Vård och omsorgsnämnden hade en måldag den 13 februari för att utarbeta 
mål för 2021. Eftersom budgetprocessen tidigarelagts inför budget 2021 har 
ännu ingen uppföljning skett av nämndens mål för 2020 och därför 
bestämdes att inför 2021 använda 2020 års mål som mall och utifrån dessa 
diskutera vilka justeringar som bedöms behöva göras. På måldagen 
bestämdes att endast göra en mindre justering i ett av målen. enligt följande:

Under målområde delaktighet och kommunikation lyder ett av nämndens två 
mål för 2020 att ”Delaktigheten och kommunikationen med 
kommuninvånarna inom nämndens verksamheter ökar”. Ordet ökar föreslås 
2021 bytas ut till ”breddas och fördjupas”

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit att beslut om mål för 2021 innebär några 
ekonomiska konsekvenser.

Barnperspektivet
Barnperspektivet har beaktats i den meningen att målen även innefattar de 
verksamheter där barn är involverade
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 mars 2020

Justerandes sign

§ 28 forts

Miljöperspektivet
Målen att öka antalet digitala tjänster samt att motverka digitalt utanförskap 
bedöms vara positiva sett ut ett miljöperspektiv

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar anta mål 2021 i enlighet med förslaget.

Beslutsunderlag
Mål 2021 VON, handlingsid: Von 2020.204

Tidigare behandling
Vonau 2020-03-12 § 20 Vård och omsorgsnämnden beslutar anta mål 2021 i 
enlighet med förslaget.
_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 mars 2020

Justerandes sign

Von § 29 Dnr VON 2020/25

Hyressättning 2020 för boenden inom vård och 
omsorg

Vård och omsorgsnämndens beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar införa nya hyror från 1 april 2020 i 
enlighet med bilagda handling med handlingsid: 2020.205, där respektive 
lägenhetshyra framgår.

Ärendebeskrivning
Enligt beslut fattat av Vård och omsorgsnämnden 2016 ska en årlig 
hyreshöjning ske från den 1 april med riktpunkt på Österlenhems 
hyreshöjningar. Vid införandet av hyrestak för bostäder med särskild service 
2019 beslutades att årligen per den 1 april indexjustera hyrestaket med 
förändring i konsumentprisindex (KPI). 

Förvaltningen har räknat upp hyresnivån från 1 april 2020 enligt 
Österlenhems höjning av sina hyror vid samma tidpunkt. Hyreshöjningen är 
förhandlad till 1,89%. 

2018 beslutades om att införa fiber i särskilda boenden och bostad med 
särskild service som verksamheten hyr av Österlenhem. Den merkostnad 
som det innebär när projektet är färdigställt har lagts på kommunens hyra 
från 2019 då även vissa andra justeringar av hyreskontrakten gjordes. 
Merkostnaden för verksamheten avsågs sedan i sin tur läggas på 
månadskostnaden för hyra för den enskilde. Detta belopp uträknades till 55 
kr per lägenhet. I förvaltningens förslag till hyra har därför denna kostnad på 
55 kr lagt till utöver en uppräkning på 1,89% nu när projektet är färdigställt.

För de hyror som ingår i det beslutade hyrestaket för bostad med särskild 
service har en indexuppräkning med KPI skett med januari månad 2020 som 
riktpunkt och jämförelse med KPI för januari månad 2019. Detta medför en 
ökning med 1,3% av hyrestaket som därmed blir 6 585 kronor. 
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Justerandes sign

§  forts

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget innebär hyresintäkter i nivå med antagen internbudget för 2020.

Barnperspektivet är inte aktuellt att beakta i detta ärende.

Miljöperspektivet är inte aktuellt att beakta i detta ärende.

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar införa nya hyror från 1 april 2020 i 
enlighet med bilagda handling där respektive lägenhetshyra framgår.

Beslutsunderlag
Förslag till hyreshöjning inom vård och omsorg 2020, handlingsid: Von 
2020.205
Vonau § 21/2020 Hyressättning 2020 för boenden inom vård och omsorg

Tidigare behandling
Vonau § 21/2020 Vård och omsorgsnämnden beslutar införa nya hyror från 
1 april 2020 i enlighet med bilagda handling där respektive lägenhetshyra 
framgår.
___________

Beslutet skickas till:

Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Socialchef Viweca Thoresson
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Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 mars 2020

Justerandes sign

Von § 30 Dnr VON 2020/23

Patientsäkerhetsberättelse 2019

Vård och omsorgsnämndens beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar godkänna patientsäkerhetsberättelse 
2019 med handlingsid Von 2020.206, och att lägga densamma till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Vårdgivaren ska enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) senast 1 mars varje år 
upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå 

1. hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, 
2. vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten, och 
3. vilka resultat som uppnåtts.

Vård och omsorgsnämnden planerar, leder och kontrollerar verksamheten på 
ett sätt som leder till att kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen 
(2017:30) upprätthålls. Nämnden har fastställt övergripande mål för det 
systematiska kvalitetsarbetet samt kontinuerligt följt upp och utvärderat 
målen, vilka återfinns i nämndens plan 2019.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit att beslut om att godkänna 
patientsäkerhetsberättelsen får några 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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 mars 2020

Justerandes sign

§ 30 forts

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar godkänna patientsäkerhetsberättelse 
2019 och lägger densamma till handlingarna.

Beslutsunderlag
Patientsäkerhetsberättelse år 2019, handlingsid: Von 2020.206.
Vonau § 22/2020 Patientsäkerhetsberättelse år 2019.

Tidigare behandling
Vonau § 22/2020 Vård och omsorgsnämnden beslutar godkänna 
patientsäkerhetsberättelse 2019 och lägger densamma till handlingarna.
_________

Beslutet skickas till:

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva-Marie Wendel
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Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 mars 2020

Justerandes sign

Von § 31 Dnr VON 2020/21

Revisorernas granskning av färdtjänsten

Vård och omsorgsnämndens beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar besvara granskningen enligt 
förvaltningens förslag i ärendebeskrivningen och att översända densamma till 
revisorerna.

Ärendebeskrivning

Bedrivs det en ändamålsenlig färdtjänst i Tomelilla kommun 
som överlåtit uppgiften till Region Skåne? 
Helseplan Consulting Group AB har gjort en granskning på uppdrag av 
revisorerna i Region Skåne. En skriftlig rapport omfattande Tomelilla 
kommun överlämnades till revisorerna i januari 2020 som beslutade att 
översända rapporten till vård -och omsorgsnämnden för yttrande. 

Delat ansvar för utveckling av färdtjänsten
Tomelilla kommun överlät ansvaret att utföra färdtjänsten i kommunen till 
Region Skåne 2010. Ansvarig nämnd för färdtjänsten i Tomelilla är sedan 
2019 Vård- och omsorgsnämnden. Nämnden har varit kostnadsansvariga 
sedan överlåtelsen. I slutet av 2019 utsåg vård -och omsorgsnämnden 
undertecknad till kontaktperson så att kommunen blev representerad på årets 
sista tjänstemanna- och samrådsmöte. Nämnden förste och andre ordförande 
sitter i politikerrådet. 
2018 gjordes en ny överenskommelse både angående finansiering och att 
ansvaret för att utveckla och kostnadseffektivisera färdtjänsten delas av 
Region Skåne och kommunen.
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Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign

§ 31forts

Ny överenskommelse och ökade kostnader
Färdtjänstbudgeten ökade med 1 milj kronor jämfört med 2017 års budget till 
3 420 000 kronor. Kostnaden debiteras i enlighet med följande fördelning; 

 Myndighetsutövning – antal befintliga färdtjänsttillstånd
 Beställningscentral – antalet resor
 Trafikkostnader- en mix mellan antalet resor och genomsnittlig reslängd 

baserat på en kostnad per resa och kilometer
 Övriga kostnader – antalet resor 

Färdtjänsten bedrivs till stor del ändamålsenligt
Den övergripande bedömningen i rapporten är att färdtjänsten till stor del 
bedrivs ändamålsenligt i kommunen. Kommunen ansvarar för information 
och kommunikation internt samt för att föra dialoger med Regionen. Det 
finns representanter både i politikerrådet och i tjänstemannarådet. 
Bedömningen är också att kommunen till stor del har fullgjort sitt ansvar 
enligt överenskommelsen. Både kommunstyrelsen och vård och 
omsorgsnämnden har delgetts protokoll och minnesanteckningar och kan på 
så sätt följa arbetet.

Följande brister i samverkansavtalet lyfts i rapporten:
1. Säkerställa att det finns utsedda representanter som deltar i Skånetrafikens 

kundråd.
2. Internt och i dialog med Skånetrafiken tydliggöra hur överenskommelsens 

ansvarsfördelning ska tolkas samt hur Tomelilla kommun kan bidra till att 
verka för en kostnadseffektiv färdtjänst.

3. Skapa en struktur för hur kommunen kan arbeta med uppföljningen av 
kundnöjdheten när underlaget tillhandahålls.

4. Säkerställa att det finns ändamålsenliga strukturer för att arbeta med 
uppföljningen och vid behov genomföra förbättringsåtgärder för att sänka 
sina kostnader.

14



TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 mars 2020

Justerandes sign

§ 31 forts

Utsedda kundråd 
Vård och omsorgsnämnden har vidtagit åtgärder för att säkra upp att 
kommunen har representerats i kundrådet. Pensionärsrådet som tidigare 
utsett representant har fått en dragning av behovet av aktiv medverkan i 
kundrådet och har nu utsett två kundrådsrepresentanter för att minska 
sårbarheten; Leif Norlin och Anita Larsson. Skånetrafiken har meddelats 
namnen. 
Kommunens representanter kommer att medverka i de samrådsmöten som 
Region Skåne kallar till. Det hade dock varit önskvärt att vissa av dom fysiska 
samrådsmöten i Hässleholm ersätts med digitala möten.  Det åtgår i princip 
en hel arbetsdag per fysiskt möte och deltagare från vår kommun.  

Dialog om ansvarsfördelning 
Det är av största intresse för vård-och omsorgsnämnden att färdtjänsten 
bedrivs kostnadseffektivt. Vi ser fram mot en ökad dialog med Skånetrafiken 
och kommer även internt att föra dialoger. Den interna dialogen behöver 
vara nämndsöverskridande så att vi kan informera Skånetrafiken om t ex 
§
bostadsbyggande (seniorboende, särskilda boende) som kan påverka 
resandet. Överenskommelsen gäller också att se till att den nationella 
vägdatabasen är uppdaterad och att vi deltar i Region Skånes 
tillgänglighetsarbete. 

Tomelilla har ett högre antal personer med färdtjänsttillstånd per tusen 
invånare (35) jämfört med Skåne (26). Detta behöver ses både i förhållande 
till antalet äldre i kommunerna och till geografisk storlek. Antalet med 
färdtjänsttillstånd har också ökat och ca 20 % utnyttjar inte färdtjänsten men 
kommunen betalar per tillstånd. 

De flesta är nöjda med färdtjänsten?
Hittills har nämnden endast fått redovisat nöjdheten för samtliga kommuner, 
och inte på kommunnivå och inväntar kommunspecifika uppgifter. Det finns 
en tydlig struktur med både representanter i råden och för återföring till 
nämnden för att arbeta med kundnöjdheten. 
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Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 mars 2020

Justerandes sign

§ 31 forts

Förbättringsåtgärder för att minska kostnaden 
Inför överenskommelsen yttrade sig SÖSK om kommunernas begränsade 
möjlighet att besluta i sakfrågorna samtidigt som de ska svara för 50 % av alla 
kostnader. Möjligheterna att påverka är begränsade och det finns inga 
incitament för Region Skåne att hålla nere de administrativa kostnaderna. 
Avgörande blir istället hur Skånetrafiken hanterar myndighetsutövningen, 
utbyggnaden av kollektivtrafiken, hur resorna upphandlas och organiseras. 

Ett förslag som lades fram var att kommunerna skall erhålla möjlighet att 
påverka är att komplettera förslaget med att tillsätta ett politiskt presidium, 
en styrgrupp, med beslutsmässiga representanter från regionen och de fyra 
hörnen. Ett arbetssätt som redan finns kring den ordinarie kollektivtrafiken i 
flera kommuner idag med ett gott resultat.

Nämnden samverkar gärna med Region Skåne i ex en kampanj för att få fler 
färdtjänstresenärer i kommunen att istället åka gratis kollektivtrafik. Tillgång 
till och närhet till kollektivtrafik ska inte påverka myndighetsutövningen men 
avståndet till närmsta buss- eller tågstation är av stor betydelse för personer 
med funktionsnedsättning. Den nuvarande ersättningsmodellen kompenserar 
inte ett sämre utbud av kollektivtrafik och tyvärr är risken stor för att 
kostnaderna ökar än mer för färdtjänsten i vår landsbygdskommun. 

Kommunen skulle också behöva mer uppgifter för att föreslå åtgärder för de 
dryg 20 % som inte nyttjar färdtjänsten. Idag har vi ingen kännedom om 
vilka eller varför. 

§
Ekonomiska konsekvenser 
Syftet med granskningen och nämndens åtgärder är att det bedrivs en 
effektiv färdtjänst.  

Barnperspektivet har beaktats 
Genom att få tillgång till detaljerad kundnöjdhet beaktas även barnresenärers 
behov. 

Miljöperspektivet
Upphandlad verksamhet har krav på ett aktivt miljöarbete. 
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Sammanträdesdatum 
26 mars 2020

Justerandes sign

31 forts.

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar besvara granskningen enligt 
förvaltningens förslag i ärendebeskrivningen och att översända densamma till 
revisorerna.

Beslutsunderlag
Vonau § 23/2020 Revisorernas granskning av färdtjänsten.
Helseplan rapport Granskning av färdtjänst_Tomelilla, handlingsid: Von 
2020.162.
Missiv granskning av färdtjänst, handlingsid: Von 2020.161.
Revisorerna § 7/2020, Granskning av färdtjänsten, handlingsid: Von 
2020.160.
Yttrande över granskning av färdtjänst, kvalitetschef Christel Nilsson, 
handlingsid: Von 2020.207

Tidigare behandling
Vonau § 23/2020 
Vård och omsorgsnämnden beslutar besvara granskningen enligt 
förvaltningens förslag i ärendebeskrivningen och översända detsamma till 
revisorerna.
_________

Beslutet skickas till:

Revisorerna
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 mars 2020

Justerandes sign

Von § 32 Dnr VON 2018/61

Uppföljning vårdprocess inkontinenshjälpmedel

Vård och omsorgsnämndens beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
genomförda åtgärder vad gäller förskrivning av inkontinenshjälpmedel.

Ärendebeskrivning
I vård och omsorgsnämndens interna kontrollplan för 2019 fanns en 
kontrollpunkt gällande förskrivning av inkontinenshjälpmedel. Uppföljningen 
redovisades på vård och omsorgsnämndens sammanträde den 21 november 
2019, Von § 76/2019. Nämnden beslutade att godkänna redovisningen samt 
att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra redovisade åtgärder. Åtgärderna 
är nu genomförda och redovisas i särskilt dokument med handlingsid Von 
2020.208

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda konsekvenser utifrån detta 
perspektiv.

Barnperspektivet
Barnperspektivet ej relevant för detta ärende.

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

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
genomförda åtgärder vad gäller förskrivning av inkontinenshjälpmedel.

Beslutsunderlag
Uppföljning Vårdprocess inkontinenshjälpmedel, handlingsid: Von 2020.208.
Vonau § 24/2020 Uppföljning vårdprocess inkontinensmedel.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 mars 2020

Justerandes sign

§ 32 forts

Tidigare behandling
Vonau § 24/2020 Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna 
redovisningen av genomförda åtgärder vad gäller förskrivning av 
inkontinenshjälpmedel.

Von § 76 2019, Intern kontroll 2019 - Förskrivning av inkontinenshjälpmedel

_________

Beslutet skickas till:

Omsorgschef Camilla Andersson
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 mars 2020

Justerandes sign

Von § 33 Dnr VON 2020/14

Planeringsförutsättningar för budget 2021 med 
plan för 2022-2023

Vård och omsorgsnämndens beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar yttra sig gällande 
planeringsförutsättningar för budget 2021 med plan för 2022-2023 enligt 
förvaltningens förslag med handlingsid: Von 2020.225.

Deltar inte i beslutet
Axel Olsson (S)

Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad avser 
myndighetsutövning, hemtjänst, hemsjukvård, särskilt boende, korttids- och 
växelplatser, dagverksamheter, boendestöd, anhörigstöd, rehabilitering, 
psykiatri, LSS-verksamheter som bostad med särskild service, daglig 
verksamhet och korttidstillsyn.

I beskrivningen av nämndens största och viktigaste utmaningar framgår att 
framtida kompetensförsörjning är en stor utmaning. Införandet nyligen av 
heltidsarbete som norm bör öka förutsättningarna för att lyckas med 
kompetensförsörjningen.

Översynen av personlig assistans har pågått i flera år och i nuläget är det 
osäkert på vilket sätt olika förändringar i framtida lagstiftning kommer 
påverka kommunen. Dessutom har beslut om personlig assistans enligt LSS 
inom de områden där kommunen ansvarar för hela kostnaden ökat under 
senare år. Nya målgrupper kommer ställa större krav på extern och intern 
samverkan samt insatser som inte verksamheten erbjuder idag.

En gemensam strävan för samtliga verksamheter är ett rehabiliterande 
förhållningssätt där den stora utmaningen ligger i att förändra arbetssätt och 
tankesätt. 
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 mars 2020

Justerandes sign

§ 33 forts

Den senaste befolkningsprognosen visar att åldersgruppen 80 och äldre 
kommer öka från 2018 med 22 procent fram till 2025 och med 34 procent 
fram till 2028. Samtidigt konstateras att det vid utgången av 2019 inte fanns 
några volymökningar i äldreomsorgen. 

Hur volymerna och insatsbehoven kommer utvecklas kommande år för 
särskilt boende och hemtjänst är osäkert.

Det tydliga behovet av omställning till digitala tjänster och digital teknik för 
att uppnå både nämndens mål och kommunens digitala strategi gör det 
nödvändigt att investeringsmedel tillförs inom nämndens ansvarsområde 
kommande år. Dessutom behöver en buss från 1999 inom daglig verksamhet 
bytas ut under 2021.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv i detta läge av budgetprocessen.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv i detta läge av budgetprocessen

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv i detta läge av budgetprocessen

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar yttra sig gällande 
planeringsförutsättningar för budget 2021 med plan för 2022-2023 enligt 
förvaltningens förslag.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 mars 2020

Justerandes sign

§ 33 forts

Beslutsunderlag
Planeringsförutsättningar för budget 2021 med plan för 2022-2023 gällande 
vård och omsorgsnämnden, socialchef Viweca Thoresson, handlingsid: Von 
2020.225.
Ksau § 23/2020 Planeringsförutsättningar för budget 2021 med plan för 
2022-2023, handlingsid: Von 2020.137

Tidigare behandling
Ksau § 23/2020 Vård och omsorgsnämnden beslutar yttra sig gällande 
planeringsförutsättningar för budget 2021 med plan för 2022-2023 enligt 
förvaltningens förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 mars 2020

Justerandes sign

Von § 34 Dnr VON 2020/4

Delegeringsbeslut februari 2020

Vård och omsorgsnämndens beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna rapporteringen av 
delegeringsbeslut för februari 2020.

Ärendebeskrivning
Redovisning av delegeringsbeslut för perioden 1 februari-29 februari 2020.
Antal redovisade beslut: 

Vård och omsorg: 

Februari 162.

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna rapporteringen av 
delegeringsbeslut för februari 2020.

Beslutsunderlag
Delegeringsbeslut SoL och LSS februari 2020, kvalitetschef Christel Nilsson, 
handlingsid: Von 2020.209

Tidigare behandling
Vonau § 25/2020 Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna 
rapporteringen av delegeringsbeslut för februari 2020.
_________

Beslutet skickas till:

Kvalitetschef Christel Nilsson
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 mars 2020

Justerandes sign

Von § 35 Dnr VON 2019/1

Anmälningsärenden

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

Ärendebeskrivning
Följande anmälningsärenden redovisas på dagens sammanträde:

1. Beslut i förvaltningsrätten gällande mål 47-20, 48-20 och 49-20. 
Förvaltningsrätten har beslutat att avskriva målen.

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

Beslutsunderlag
Beslut i mål nr 47-20, 48-20 och 49-20, avskrivna mål, handlingsid: Von 
2020.200

Tidigare behandling
Vonau § 26/2020 Vård och omsorgsnämnden beslutar lägga redovisningen 
av anmälningsärenden till handlingarna.
_________

Beslutet skickas till:

Socialchef Viweca Thoresson
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