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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
28 maj 2020

Justerandes sign

Övriga närvarande:

Ej tjänstgörande ersättare

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

Övriga närvarande

Viweca Thoresson, socialchef
Olof Hammar, nämndsekreterare
Camilla Andersson, omsorgschef
Christel Nilsson, kvalitetschef
Eva Lundberg, verksamhetsutvecklare

Ärenden vid dagens sammanträde med Vård och 
omsorgsnämnden

§ 45 Dialoger och informationsärenden 2020-05-28
§ 46 Ekonomisk uppföljning tertial 1 2020
§ 47 Tertialredovisning av systematiskt kvalitetsarbete
§ 48 Uppföljning av Intern kontroll 2020 - vård och omsorgsnämnden
§ 49 Remiss - Ksau § 59/2020 Motion - Uppmärksamma även lång och trogen 

tjänst inom Daglig verksamhet
§ 50 Delegeringsbeslut april 2020
§ 51 Redovisning av anmälningsärenden Von maj 2020

_________
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 maj 2020

Justerandes sign

Von § 45 Dnr VON 2020/2

Dialoger och informationsärenden 2020-05-28

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 

Covid-19 pandemin:
Socialchef Viweca Thoresson och omsorgschef Camilla Andersson 
informerade om följande gällande covid-19 pandemin:

- Läget är fortsatt stabilt i verksamheten och det finns för närvarande 
ingen med konstaterad smitta.

- Provtagning av brukare har minskat i omfattning samtidigt som den 
utökats för personalen. 

- Det sker en kontinuerlig leverans av skyddsmaterial och verksamheten 
har säkrat lagerutrymme för att förvara levererat material. Speciella 
regler finns för lagring av handsprit.

- Paviljonger finns på plats på samtliga särskilda boenden för att 
möjliggöra fysiska möten mellan brukare och anhöriga utan risk för 
smittspridning. Paviljongerna har redan börjat användas.

Övrigt:
Under anmälningsärenden till dagens sammanträde framgår att Juni Care AB 
som har varit ickevals alternativ för personlig assistans försatts i konkurs: 
Socialchef Viweca Thoresson informerade om att vård och 
omsorgsnämndens arbetsutskott på sammanträdet den 14 maj gav henne i 
uppdrag att undersöka möjligheterna att genomföra en LOV upphandling för 
att teckna kontrakt med en ny leverantör. Återredovisning kommer ske till 
arbetsutskottet den 13 augusti. 
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 maj 2020

Justerandes sign

§ 45 forts

Slutligen informerade socialchef Viweca Thoresson nämnden om att hon 
kommer lämna sin tjänst som socialchef i Tomelilla kommun den 31 augusti 
för att från den 1 september arbeta som socialchef i Höganäs kommun samt 
VD för Höganäs omsorg AB.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar handlingsid: Von 2020.434.
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 maj 2020

Justerandes sign

Von § 46 Dnr VON 2020/36

Ekonomisk uppföljning tertial 1 2020

Vård och omsorgsnämndens beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna tertialrapport 1 för januari-
april 2020 och att lägga densamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Socialchef Viweca Thoresson och verksamhetsutvecklare Eva Lundberg 
redogjorde för Tertialrapport 1 samt redovisade en fördjupad ekonomisk 
uppföljning för samma period.
Tertialrapport 1 för vård och omsorgsnämnden redovisar följande:

Ekonomi: För helåret prognosticeras ett ekonomiskt överskott på 3 mnkr. 
Prognosen förutsätter att nämnden kompenseras för ökade kostnader 
relaterade till pågående covid-19 pandemi. 

Intern kontroll: Uppföljning har skett enligt tidigare beslutad intern 
kontrollplan. Uppföljningen redovisar endast små avvikelser. Några 
kontroller har ej kunnat genomföras under pågående pandemi.

Måluppföljning: Måluppföljningen indikerar att samtliga mål för 2020 
kommer att uppfyllas.

Väsentliga händelser under tertial 1: Här redovisas att heltid som norm nu 
införts och att en stor ökning skett av andelen heltidsarbetande jämfört med 
motsvarande period 2019. Dessutom redovisas att covid-19 pandemin 
inneburit en stor belastning på verksamheten.

Ekonomiska konsekvenser
Pågående covid-19 pandemi kommer innebära ökade kostnader för vård och 
omsorgsverksamheten under 2020. Det är i nuläget osäkert vilka ekonomiska 
konsekvenser det kommer få för verksamheten och kommunen som helhet. 
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 maj 2020

Justerandes sign

§ 46 forts

Vård och omsorg är beroende av att få ekonomisk kompensation för de 
ökade kostnaderna för att få en budget i balans vid årets slut och för 
kommunen som helhet är det i nuläget osäkert dels i vilken omfattning 
kommunens ökande kostnader kommer kompenseras i form av statsbidrag 
och dels hur skatteintäkterna kommer utvecklas.

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 godkänna tertialrapport 1 för januari-
april 2020 och att lägga densamma till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar, handlingsid: Von 
2020.435.

TERTIALRAPPORT 1 år 2020 Tomelilla kommun, handlingsid: Von 
2020.436.

Tertialrapport 1 2020, presentation för Von, handlingsid: Von 2020.448
_________

Beslutet skickas till:

Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Socialchef Viweca Thoresson
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 maj 2020

Justerandes sign

Von § 47 Dnr VON 2020/27

Tertialredovisning av systematiskt kvalitetsarbete

Vård och omsorgsnämndens beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna kvalitetsredovisningen för 
tertial1 2020.

Ärendebeskrivning
Drygt 30 synpunkter har kommit in under första tertialet och registrerats i 
kommunens ärendehanteringsprogram. Synpunkterna ska besvaras och 
utredas enligt nämndens rutiner. Synpunkter som berör brister i enskilds 
omsorg och omvårdnad utreds också som missförhållande enligt 
socialtjänstlagen eller avvikelser i hälso-och sjukvården. Synpunkterna 
redovisas i en bilaga. 

Tertialen har dominerats av coronapandemin och det syns också på att åtta 
av synpunkterna handlar om ex. oro för otillräcklig skyddsutrustning för nära 
och kära.  

Resultatet av granskningen visar att rutinen är implementerad i de flesta 
verksamheterna. Synpunkterna är dokumenterade, resultatet har analyserats 
samt den klagande har fått återkoppling.  
Förvaltningen behöver nu undersöka om fler åtgärder behövs för att rutinen 
ska vara fullt implementerad i alla verksamheter. 

När det gäller fel, brister, avvikelser så har ej utförda insatser stuckit iväg 
stort hos LSS som rapporterat över 50 ej utförda insatser. Det beror på att 
daglig verksamhet för vissa grupper ställts in p.g a handledares sjukdom. 
Varje gång har det skrivits rapporter för alla individer i gruppen. Åtgärder har 
vidtagits med färre grupper med fler handledare för att göra dessa mindre 
sårbara. LSS har också rapporterat incidenter med hotinslag mellan boende 
och mellan deltagare i daglig verksamhet. Händelserna medför oro och 
otrygghet men inga fysiska skador har rapporterats.  Åtgärder både 
individuella och generella har vidtagits för att minska riskerna för 
målgruppen. 
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 maj 2020

Justerandes sign

§ 47 forts

Positivt att hemtjänsten inte har några ej utförda insatser att rapportera, 
under förutsättning att det inte beror på underrapportering. 
I stort följs rutinerna för att utreda och åtgärda rapporterna och återföra 
resultatet till alla medarbetare. Uppföljningen av att kännedomen om 
negativa händelser rapporteras och utreds fortsätter under nästa tertial. 

Uppföljningen visar att behovet av särskilt boende väl matchas av tillgång på 
lägenheter. Av 28 ansökningar har 22 beviljats boende. Tre har fått avslag 
och tre ansökningar har avslutats av andra orsaker. Samtliga beslut har 
verkställts inom 90 dagar. Ett par väntar nu på boende tillsammans. Det 
fanns tre lediga lägenheter per den siste april 

Totalt har också 31 beslut om korttidsboende verkställts inom perioden.  
Lägenheter till korttidsboende har använts både på Norrevång:s servicehus, 
enheten Qvarnen och på ”gamla” korttidsboendet. Något korttidsbeslut har 
verkställts på Valkyrian tidigare i år. Byavången och Valkyrian har vardera en 
lägenhet för växelvård som är en form av återkommande korttidsvistelse. 
Korttidsboende på Brinkehem har ännu inte införts p.g. a att inga lägenheter 
har varit lediga under perioden. 

Efter att både korttidsplatser och växelvårdsplatser spridit ut sig på våra olika 
boenden upplever myndigheten enligt enhetschefen en del utmaningar i 
samarbetet med flera aktörer, bland annat återkoppling och uppföljning av 
aktuella ärenden. Det har också funnits svårigheter att följa aktuella rutiner 
och att förmedla information. Inga synpunkter eller negativa händelser har 
dock rapporterats med ovanstående orsak. 

Ekonomiska konsekvenser. Redovisningen har inte medför några direkta 
ekonomiska konsekvenser. 

Barnperspektivet. Barnets rätt är grundläggande och bevakas i allt 
kvalitetsarbete. 

Miljöperspektivet. Kvalitetsarbetet skapar en tydlighet för både brukare, 
anhöriga och medarbetare vilket leder till en mer hållbar social miljö.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 maj 2020

Justerandes sign

§ 47 forts

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna kvalitetsredovisningen för 
tertial1 2020. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kvalitetschef Christel Nilsson 2020-05-25, handlingsid: Von 
2020.437

VoN Presentation kvalitet tertial 1 2020, handlingsid: Von 2020.431

Bilaga Synpunkter tertial 1, handlingsid: Von 2020.432
_________

Beslutet skickas till:

Kvalitetschef Christel Nilsson
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 maj 2020

Justerandes sign

Von § 48 Dnr VON 2020/5

Uppföljning av Intern kontroll 2020 - vård och 
omsorgsnämnden

Vård och omsorgsnämndens beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens redovisning 
för tertial 1 gällande uppföljning av nämndens intern kontrollplan 2020.

Ärendebeskrivning
Arbetet med att kontrollera riskområden har startat upp under tertialen och visar på 
att förvaltningen arbetar aktivt för att minska riskerna och sätter in åtgärder där 
risker kvarstår. Det finns väldigt få avvikelser rapporterade (riskid 1,2 4 och 13) från 
egenregins hemtjänstområde och särskilda boende under perioden. För att utesluta 
att det beror på en underrapportering kommer resultatet att följas upp.  

Riskid 7, hemtjänstområde Brösarp och Västra har båda rapporterat ett medel på 13 
personal under 14 dagars perioden. Resultatet är bättre än både tidigare mätning 
och riksgenomsnittet. Direktåtgärd sätts in för att kvalitetssäkra urval och metod så 
det är jämförbart med tidigare mätningar.

Riskid 3 och 6, kontroll av nyckelhantering och ordinationer av 
inkontinenshjälpmedel har inte kunnat genomföras p.g.a rådande pandemi. 

Riskid 8, granskning av att genomförandeplaner visar att 100 % av de boende på 
gruppboende inom LSS har uppdaterade genomförandeplaner. Granskningen i 
äldreomsorgen är försenad på grund av pandemin. 

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit att uppföljning av den interna kontrollplanen 
fått 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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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 maj 2020

Justerandes sign

§ 48 forts

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens redovisning 
för tertial 1 gällande uppföljning av nämndens intern kontrollplan 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kvalitetschef Christel Nilsson 2020-05-18, handlingsid: Von 
2020.438.
Uppföljning internkontrollplan VoN tertial 1,2020, handlingsid: Von 
2020.439.
Internkontrollplan vård och omsorgsnämnden 2020, handlingsid: Von 
2020.139.
_________

Beslutet skickas till:

Kvalitetschef Christel Nilsson
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 maj 2020

Justerandes sign

Von § 49 Dnr VON 2020/28

Svar på motion - Uppmärksamma även lång och 
trogen tjänst inom Daglig verksamhet

Vård och omsorgsnämndens beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå 
motionen.

Reservationer
Mona Nihlén (V) och Axel Olsson (S) reserverar sig mot beslutet enligt 
skriftlig reservation, handlingsid: Von 2019.446

Ärendebeskrivning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Mona Nihlén (V) att personer 
som deltar i daglig verksamhet enligt LSS uppvaktas för lång och trogen 
tjänst enligt kommunens uppvaktningsreglemente:

 Arbetstagare som har en anställningstid på minst 25 år uppvaktas under 
högtidliga former (julbord på fullmäktiges decembersammanträde) och 
erhåller en valfri gåva motsvarande fn högst 6 000 kronor inklusive 
moms. 

 Arbetstagare som slutar eller avgår med pension efter minst tio års 
anställning uppvaktas med en gåva till ett värde av 800 kr. 
Anställningstiden behöver inte vara sammanhängande. 

Förutom ovanstående ingår även uppvaktning när en anställd fyller 50 år till 
ett värde av 800 kronor. Vid dödsfall hedras den avlidne med en krans eller 
liknande och ev flaggning. 

Daglig verksamhet är en rättighet för dem som tillhör målgruppen enligt 1 § 
1 och 2 Lagen om särskilt stöd (LSS), förutsatt att de inte arbetar eller 
studerar. 
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 maj 2020

Justerandes sign

§ 49 forts

En deltagare i daglig verksamhet är inte en arbetstagare. Det har aldrig varit 
och är inte lagstiftarens intentioner att likställa LSS insatsen daglig 
verksamhet med ett arbete för försörjning. 
Daglig verksamhet är inte en anställningsform och syftet med verksamheten 
är inte att producera varor eller tjänster. 

För den som vill ha ett lönearbete hjälper LSS handläggaren utifrån den 
enskildes önskemål och i samråd med honom eller henne, till med att 
undersöka alternativa vägar till arbete och ger stöd i kontakten med 
Arbetsförmedlingen (AF). 

AF har ett särskilt ansvar för unga under 30 år som har aktivitetsersättning 
inom socialförsäkringen. Som en del av uppdraget ska myndigheten 
samverka med Försäkringskassan för att hjälpa dessa unga till förvärvsarbete 
så att de klarar sin egen försörjning.

Daglig verksamhet fyller en stor funktion för att den enskilde ska känna 
meningsfullhet och leva som andra. I den mån det är möjligt ska dessa 
verksamheter efterlikna den ordinarie arbetsmarknaden, precis som 
motionären skriver. Denna inriktning avser hur verksamheten organiseras 
och syftar inte till att det ska vara anställningsliknande former.   

Då daglig verksamhet inte kan eller ska jämställas med ett lönearbete kan 
förvaltningen inte ställa sig bakom förslaget i motionen. 

Idag har ett femtiotal personer beslut på daglig verksamhet. Det kan tyckas 
behjärtansvärt att dessa också ska belönas på samma sätt som anställda med 
tillhörande uppvaktningar och middag med fullmäktige. 

Förvaltningen ser dock fler utmaningar än lagens intentioner om förslaget 
skulle komma att realiseras. En försvårande omständighet är dels att den 
aktuella målgruppen inte har en formell anställning inom kommunen och då 
måste den kommunala likställighetsprincipen säkerställas. Vad är ett sakligt 
skäl för att en icke anställd får ta del av kommunens reglemente för 
anställda? 
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 maj 2020

Justerandes sign

§ 49 forts

Om sakliga skäl är att alla som har en insats enligt LSS ska behandlas lika 
innebär det att de som har andra insatser enligt LSS också måste omfattas av 
uppvaktningsreglementet vad gäller ex uppvaktning på 
födelsedagar. Kommuner får heller inte ge understöd till enskilda om det inte 
framgår av en särskild lag att detta är tillåtet som ex Socialtjänstlagen. 

Dels bör både direkta och indirekta kostnaderna beräknas. Sistnämnda skulle 
kunna bli mycket resurskrävande om förslaget ska realiseras. 

Till de direkta kostnaderna ska även läggas kostnader för det administrativa 
arbetet och för den personal som behöver närvara för att den enskilde ska 
kunna känna sig trygg vid evenemanget med hedersbelöning.

Idag uppmärksammar personalen på daglig verksamhet avslut och 
födelsedagar med någon ”gofika”, tårta eller kakor som deltagare bakat 
tillsammans och en liten blomma. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts inom förvaltningen för Stöd och omsorg, avdelning  
Vård och omsorg

Ekonomiska konsekvenser har beaktats i förslaget då förslaget medför 
kostnader utanför ramen. 
Barnperspektivet är inte aktuellt i ärendet.
Miljöperspektivet är inte direkt applicerbart på ärendet.  

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå 
motionen.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 maj 2020

Justerandes sign

§ 49 forts

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kvalitetschef Christel Nilsson 2020-04-30, handlingsid: Von 
2020.400.
Ksau § 59/2020 handlingsid: Von 2020.202
Vonau § 28/2020 handlingsid: Von 2020.417

Tidigare behandling
Ksau § 59/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till vård och omsorgsnämnden för 
yttrande.
Vonau § 28/2020: Vård och omsorgsnämnden beslutar föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen.
14, § 28/2020
_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsens arbetsutskott
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 maj 2020

Justerandes sign

Von § 50 Dnr VON 2020/4

Redovisning av delegeringsbeslut april 2020

Vård och omsorgsnämndens beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
delegeringsbeslut för april 2020.

Ärendebeskrivning
Redovisning av delegeringsbeslut för perioden 1 april-30 april 2020:

Antal redovisade beslut:
Vård och omsorg - april 169.

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
delegeringsbeslut för april 2020.

Beslutsunderlag
Delegeringsbeslut SoL och LSS april 2020, kvalitetschef Christel Nilsson, 
handlingsid: Von 2020.398 och handlingsid: Von 2020.399.

Tidigare behandling
Vonau § 29/2020 Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna 
redovisningen av delegeringsbeslut för april 2020.
_________

Beslutet skickas till:

Kvalitetschef Christel Nilsson

17



TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 maj 2020

Justerandes sign

Von § 51 Dnr VON 2020/3

Redovisning av anmälningsärenden Von maj 2020

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

Ärendebeskrivning
Begränsade omsorgsinsatser vid tillfällig vistelse i andra kommuner 
pga covid-19

Enskilda kommuner har fattat beslut om att tillfälligt inte erbjuda 
omsorgsinsatser till brukare från andra kommuner pga Covid-19 . Varje 
enskild kommuns beslut distribueras till samtliga landets kommuner:

Beslut har 2020-05-08 inkommit från följande kommuner: Norrtälje, 
Nyköping, Falkenberg, Vadstena, Östra Göinge, Kinda, Kävlinge, Upplands 
Väsby, Laxå, Lindesberg, Nynäshamn, Arjeplog, Vellinge, Uddevalla, 
Vaggeryd, Ale, Örnsköldsvik, Vansbro, Hudiksvall, Sigtuna, Boxholm, 
Botkyrka, Vingåker, Färgelanda, Tingsryd, Arboga, Arvidsjaur, Södertälje, 
Trelleborg, Värmdö, Oxelösund, Hallstahammar, Simrishamn, Herrljunga, 
Skellefteå, Norberg, Mora, Motala, Nora, Tierp, Laholm

Värna synskadades rätt till stöd även under kristid

Till kommunen har inkommit ett uttalande från Synskadades riksförbund 
Skåne 2020-04-25 där man uppmanar politiker på alla nivåer att upprätthålla 
dom hjälpinsatser som synskadade har rätt till enligt lag. Insatser som 
ledsagning och hemtjänst är av avgörande betydelse för synskadade 
personers möjlighet att leva ett självständigt liv och för att lagens krav att 
som minst uppfylla skälig levnadsnivå ska anses tillgodosedd.

18



TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 maj 2020

Justerandes sign

§ 51 forts

Juni Care AB försatt i konkurs

Vårdblomster Holding AB´s dotterbolag bolag Juni Care AB har varit icke-
vals alternativ hos Tomelilla för personlig assistans. Bolaget försattes i 
konkurs för tre månader sedan. Inkommen info 2020-04-21.

Revisorerna 2020-04-21, § 2020/16

Revisorerna behandlade vård och omsorgsnämndens yttrande gällande 
granskningen av färdtjänsten och beslutade att lägga detsamma till 
handlingarna.

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

Beslutsunderlag
Vonau § 30/2020 handlingsid: Von 2020/419
Vård och omsorgsnämnden beslutar lägga redovisningen av 
anmälningsärenden till handlingarna.

Tidigare behandling
Vonau § 30/2020 Vård och omsorgsnämnden beslutar lägga redovisningen 
av anmälningsärenden till handlingarna.
________
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