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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
27 augusti 2020

Justerandes sign

Övriga närvarande:

Ej tjänstgörande ersättare

Niklas Edstrand (S)
Lena Eriksson (C)
Susanne Balczar Herou (KD)

Övriga närvarande

Olof Hammar, nämndsekreterare
Camilla Andersson, tf socialchef
Christel Nilsson, kvalitetschef
Eva-Marie Wendel, medicinskt ansvarig sjuksköterska
Daniel Nielsen, kvalitetsutvecklare

Ärenden vid dagens sammanträde med Vård och 
omsorgsnämnden

§ 55 Dialoger och informationsärenden 2020-08-27
§ 56 Avgifter och taxor 2021
§ 57 Utförande av personlig assistans i Tomelilla kommun
§ 58 Remiss av motion - Lokaler till daglig verksamhet
§ 59 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom stöd och service till 

vissa funktionshindrade (LSS) 2020
§ 60 Statistikrapport för ej verkställda gynnande beslut inom stöd och service till 

vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 2 2020
§ 61 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom äldre- och 

handikappomsorgen (SoL) – 2020
§ 62 Statistikrapportering av ej verkställda gynnande beslut inom äldre- och 

handikappomsorgen (SoL), kvartal 2 2020
§ 63 Delegeringsbeslut 2020
§ 64 Anmälningsärenden augusti 2020
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 augusti 2020

Justerandes sign

Von § 55 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:

Information från förvaltningen

1. Covid-19 pandemin: 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva-Marie Wendel informerade om 
följande:

- Lugnt och stabilt läge i verksamheten utan några pågående aktiva 
covid-19 fall.

- MAS har deltagit vi länsstyrelsens veckovisa möten under hela 
sommaren där fokus har handlat om beredskapslager. Länsstyrelsens 
och kommunens lager klarar i nuläget minst tre månaders 
förbrukning.

- Den särskilda avdelningen på Ystad sjukhus för covid-19 saknar för 
närvarande inlagda patienter.

- Besöksförbudet på äldreboende förlängt till 30 september, men det 
finns fortfarande möjligheter till fysiska möten på kommunens 
äldreboenden via de särskilda besöksbåsen.

2. Nybyappen:  
Kvalitetsutvecklare Daniel Nilsen presenterade och informerade om 
Nybyappen.

3. Kvalitetsledningssystemet:
 Kvalitetschef Christel Nilsson och Daniel Nielsen informerade om 
kvalitetsledningssystemet. På sammanträdet den 24 september kommer det 
att behandlas som ett beslutsärende.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 augusti 2020

Justerandes sign

§ 55 forts

4. Övrigt: 
Nästa sammanträde den 24 september i sparkbankshuset.

Tf socialchef Camilla Andersson informerade om återsökning av ekonomiska 
medel för merkostnader gällande covid-19 pandemin. Kommunen söker 
medel även för kommunens entreprenörer. Mer info kommer lämnas på 
nästa sammanträde.

Vidare informerade tf socialchefen om hur man ska kunna ta emot elever i 
höst från omvårdnadsutbildningen på ett säkert sätt på kommunens 
äldreboenden. Inga elever i övrigt, t ex prao, kommer tas emot under 
pågående pandemi.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar handlingsid; Von 2020.575.
________
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 augusti 2020

Justerandes sign

Von § 56 Dnr VON 2020/24

Avgifter och taxor 2021

Vård och omsorgsnämndens beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige att 
uppräkning sker enligt maxtaxa beslutad av riksdagen, uppräkning enligt 
index samt uppräkning med 2,5 procent av måltidskostnader på särskilt 
boende och middagsabonnemang ordinärt boende för respektive avgift och 
taxa i bilagda dokument ”Avgifter och taxor 2021” med handlingsid: Von 
2020.543.

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

Ärendebeskrivning
Vid fastställande av avgifter och taxor för 2020 beslutade 
kommunfullmäktige samtidigt att de taxor och avgifter som kan indexregleras 
årligen ska räknas upp enligt konsumentprisindex (KPI).

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

Föreslagen uppräkning av måltidsavgifterna grundar sig på det pris som 
verksamheten betalar för det som levereras av måltidsverkstan. Enligt 
ekonomiavdelningen beräknas måltidsverkstadens priser stiga med 2,5 
procent för 2021. Vård och omsorgsnämndens inriktning i sitt senaste förslag 
till avgifter för måltider utgick från att inte subventionerna någon 
mellanskillnad mellan måltidsverkstadens priser och vad man tar ut i avgift 
från brukaren, vilket tidigare skett under flertalet år.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 augusti 2020

Justerandes sign

§ 56 forts

Genom att justeringar av måltidsavgifterna och avgifterna för 
middagsabonnemang följer fastställda priser från måltidsverkstan för aktuellt 
år innebär det troligen en större höjning än KPI då de interna avtalen mellan 
parterna följer en annan uppräkning som baseras på livsmedelsprisindex, 
lönehöjning och en liten del KPI.

Priset skulle även kunna innebära en sänkning om tex en större 
effektivisering sker inom Måltidsverksamheten.

Vid beräkningen av föreslagna höjningar av middagsabonnemang ordinärt 
boende har ingen uppräkning skett av den del som avser utkörningsavgiften 
(300 kr för helt och 150 kr för halvt middagsabonnemang). Dessutom har 
priset avrundats neråt med 4 kr för helt och 2 kr för halvt abonnemang per 
månad.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget innebär en positiv effekt på verksamhetens ekonomi genom 
beslutet om införande av årlig indexuppräkning samt att man räknar upp 
matpriserna för brukarna enligt måltidsverkstans prishöjningar. 

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

Miljöperspektivet
Miljöperspektivet är inte aktuellt att beakta i detta beslut.

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige att 
uppräkning sker enligt maxtaxa beslutad av riksdagen, uppräkning enligt 
index samt uppräkning med 2,5 procent av måltidskostnader på särskilt 
boende och middagsabonnemang ordinärt boende för respektive avgift och 
taxa i bilagda dokument Avgifter och taxor 2021 med handlingsid: Von 
2020.543.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 augusti 2020

Justerandes sign

§ 56 forts

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar handlingsid: Von 2020.542.
Förteckning över avgifter och taxor 2021, handlingsid: Von 2020.543.

Tidigare behandling
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 2020-08-13, Vonau § 33/2020 
Avgifter och taxor 2021
_________

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 augusti 2020

Justerandes sign

Von § 57 Dnr VON 2020/39

Utförande av personlig assistans i Tomelilla 
kommun

Vård och omsorgsnämndens beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att ge 
nämnden i uppdrag att genomföra upphandling enligt lagen om 
valfrihetssystem (LOV) för utförande av personlig assistans i Tomelilla 
kommun.

Ärendebeskrivning
På vård och omsorgsnämndens arbetsutskott den 13 maj och på vård och 
omsorgsnämndens sammanträde den 28 maj informerades om att Junicare 
AB försatts i konkurs. 

På vård och omsorgsnämndens sammanträde den 28 april 2019 beslutades 
följande:

Vård och omsorgsnämnden beslutar att gällande avtal för att utföra personlig 
assistans åt de som valt vård och omsorgsnämnden som utförare eller som 
ickevalsalternativ för personer som är ersättningsberättigade enligt SFB 11 
kap. förlängs med oförändrade villkor för perioden 2020-02-01 till och med 
2023-01-31.

Efter konkursen måste Tomelilla kommun antingen upphandla en ny 
entreprenör som ickevalsalternativ för personlig assistans eller erbjuda 
tjänsten genom att utföra den i egen regi. 

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott gav på sitt sammanträde den 13 
maj 2020 socialchef Viweca Thoresson i uppdrag att utreda möjligheterna att 
enligt LOV (lagen om valfrihetssystem) upphandla en ny entreprenör och att 
redovisa uppdraget på arbetsutskottets sammanträde 2020-08-13. 
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 augusti 2020

Justerandes sign

§ 57 forts

Socialchefens utredning är klar och slutsatsen är att det skulle vara 
fördelaktigt att använda upphandlingsformen LOV framför LOU. 

Eftersom kommunfullmäktige på sitt sammanträde den 13 juni 2016 
beslutade att uppdra åt vård och omsorgsnämnden att genomföra 
anbudsupphandling enligt lag om offentlig upphandling (LOU) för utförande 
av personlig assistans med assistanstimmar/assistansersättning enligt 51 
kapitlet socialförsäkringsbalken och lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) måste kommunfullmäktige fatta ett nytt beslut för 
att det ska kunna vara möjligt för vård och omsorgsnämnden att genomföra 
upphandling enligt LOV.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit att det medför några ekonomiska konsekvenser 
att föreslå kommunfullmäktige att ge vård och omsorgsnämnden i uppdrag 
att genomföra upphandling enligt LOV. Däremot skulle det med största 
sannolikhet bli betydligt dyrare att utföra tjänsten i egen regi. Enligt en kalkyl 
från beslutsunderlaget från 2016 beräknades att ett övertag till egenregi 
motsvarade en ökad årlig kostnad beräknat på sex brukare med mellan 705 - 
714  tkr, jämfört med att upphandla i enlighet med LOV.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv i detta läge av processen.

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

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att ge 
nämnden i uppdrag att genomföra upphandling enligt lagen om 
valfrihetssystem (LOV) för utförande av personlig assistans i Tomelilla 
kommun.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 augusti 2020

Justerandes sign

§ 57 forts

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar, handlingsid:Von 2020.545.
Kf § 86/2016 Utförande av personlig assistans i Tomelilla kommun

Genomlysning kommunens basansvar för Personlig assistans, utförd på 
uppdrag av Vonau, handlingsid: Von 2020.536

Von § 34/2019 Förlängning av avtal med Juni Care AB avseende utförande 
av personlig assistans, handlingsid: Von 2019.255

Kf § 86/2016 Utförande av personlig assistans i Tomelilla kommun

Tidigare behandling
Kf § 86/2016 Utförande av personlig assistans i Tomelilla kommun

Von § 34/2019 Förlängning av avtal med Juni Care AB avseende utförande 
av personlig assistans, handlingsid: Von 2019.255

Vonau § 27/2020 Dialoger och informationsärenden 2020-05-14: Vård och 
omsorgsnämndens arbetsutskott gav på dagens sammanträde socialchef 
Viweca Thoresson i uppdrag att utreda möjligheterna att enligt LOV (lagen 
om valfrihetssystem) upphandla en ny entreprenör och att redovisa 
uppdraget på arbetsutskottets sammanträde 2020-08-13.

Förslag till beslut under sammanträdet
Mona Nihlén (V) och Axel Olsson (S) föreslår att vård och omsorgsnämnden 
beslutar föreslå kommunfullmäktige att besluta att utförande av personlig 
assistans i Tomelilla kommun ska ske i egen regi.

Marianne Åkerblad (M) föreslår att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag, dvs att föreslå kommunfullmäktige att ge nämnden i uppdrag att 
genomföra upphandling enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) för 
utförande av personlig assistans i Tomelilla kommun.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 augusti 2020

Justerandes sign

§ 57 forts

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att nämnden beslutar enligt 
Marianne Åkerblads förslag.
_________

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 augusti 2020

Justerandes sign

Von § 58 Dnr VON 2020/35

Remiss av motion - Lokaler till daglig verksamhet 

Vård och omsorgsnämndens förslag till 
kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med förvaltningens yttrande 
i ärendebeskrivningen.

Ärendebeskrivning
I en motion till Kommunfullmäktige föreslår Axel Olsson (S) och Mona 
Nihlén (V) en utredning av lokal till daglig verksamhet. 
” Under många år har det pågått diskussioner om lokaler till daglig 
verksamhet. Personalen har gjort och gör ett fantastiskt jobb med 
verksamheten utifrån de förutsättningar som finns, men det är tydligt att det 
finns ett stor uppdämt behov av nya lokaler som är anpassade för 
verksamheten.”
Motionärerna yrkar på att förvaltningen gör en utredning och tar fram förslag 
på utformning och placering av lokalerna samt en investeringskalkyl och 
driftkalkyl. 

Förvaltningens beredning nedan visar att utredning pågår när det gäller att 
hitta lämpliga lokaler som är anpassade för daglig verksamhet enligt förslaget 
i motionen. Motionen får därmed anses som besvarad.

 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. 

Den dagliga verksamheten kan utformas på olika sätt. Precis som övriga 
insatser enligt LSS ska den anpassas till mottagarens individuella behov och 
tillförsäkra goda levnadsvillkor. Verksamheten ska främja jämlikhet i 
levnadsvillkoren och full delaktighet i samhällslivet. 

Verksamheten ska erbjuda den enskilde stimulans, utveckling, meningsfullhet 
och gemenskap efter önskemål. 
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 augusti 2020

Justerandes sign

§ 58 forts

Arbetsuppgifterna i daglig verksamhet kan vara de samma som hos 
arbetsgivare på den reguljära arbetsmarknaden men den dagliga 
verksamheten kan innehålla både aktiviteter med habiliterande inriktning och 
mer produktionsinriktade uppgifter. 
Daglig verksamhet i Tomelilla består av fyra grupper. I juni hade 49 brukare 
beslut på daglig verksamhet.
Annexetgruppen, är för de som har en tidig utvecklingsnivå och innehåller 
aktiviteter med en habiliterande inriktning som tex  bad, sång och musik, 
utflykter, matlagning och sinnesstimulering. 
Bollerupsgruppen, som finns belägen på Bollerups naturbruksgymnasium 
arbetar i skog och park med gräsklippning, krattning och samla pinnar.
Företagsgruppen, är en delvis utflyttad verksamhet där arbete sker på tex 
ICA, Erikshjälpen, Bo Ohlsson, gata och park, café och annat servicearbete. 
Det finns även en del produktion som tex media, packning, tvätt, skapande, 
konst och bakning.
Daglig verksamhet bedriver också arbete i lokaler utanför de som kommunen 
äger.  Erkiksgård /Grön arena, där  är servicegruppen en gång per vecka och 
kontrollerar stängsel och sköter om delar av utemiljön och då har de till den 
lokal som finns på Eriksgård.
Praktik är då brukaren är ute på företag utan handledare utan endast 
kontinuerlig uppföljning av arbetskonsulent. 

Idag delar Företagsgruppen och Annexetgruppen lokaler i fastigheten 
Trollsländan 16 i Tomelilla. Lokalerna är anpassade i första hand till 
Annexetgruppen med höj och sänkbart kök, rymliga toaletter vid 
dubbelbemanning, snoezelrum och plats för andra aktiviteter.
Företagsgruppen har sina lokaler med lunchrum och omklädningsrum i 
fastigheten som även inrymmer garaget. Daglig verksamhet har tillfälligt fått 
hyra delar av skolans lokal för sina produktionsuppdrag. 

Både medarbetare och deltagare upplever att ytorna och lokalerna inte är 
tillräckligt ändamålsenliga då det inte räcker till för antalet som vistas där de 
delar av dagen som de vistas där alla.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 augusti 2020

Justerandes sign

§ 58 forts

Sedan hösten 2019, då förslaget om att flytta hela verksamheten till Balder 
skrinlades på grund för höga hyreskostnader, så har diskussion pågått inom 
verksamheten gällande ändamålsenliga lokaler för daglig verksamhet. Det 
förslag som verksamheten har arbetat vidare är att flytta företagsgruppen till 
Löparegatan.

På Löparegatan hyr vård och omsorg en fastighet som idag används till 
REBUS, LSS boendestöd, Enhetschefer inom LSS och Missbruksenheten. 
En del av dessa verksamheter planeras flytta till Byavägen 37 där det för 
närvarande finns tryggt boende. 37:an har sedan 2019 inget söktryck på 
lägenheterna och därför planeras de att användas för ovan nämnda 
verksamheter.  Verksamheten ser att det finns samverkansvinster med att 
sammanföra träffpunkten på REBUS med den befintliga träffpunkten på 
Café Kryddan.

På så sätt frigörs lokalen på Löparegatan så att företagsgruppen kan erbjudas 
anpassade och rymliga lokaler för sin verksamhet. 

Driftkalkyl: 
Kommunen har redan budgeterat för hyran av 37:an så det tillkommer inga 
nya hyreskostnader
Dock sker ett bortfall av hyresintäkter (i nuläget med tre uthyrda lägenheter) 
så motsvarar det 18 000 kr /månad.
Det tillkommer även ökade kostnader för lokalvård.

Investeringskalkyl:
Ca 300 tkr beräknas för omflyttningen mellan lokalerna och det innefattar 
bland annat nya möbler, inventarier och wifi
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 augusti 2020

Justerandes sign

§ 58 forts

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
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med förvaltningens yttrande 
i ärendebeskrivningen.

Beslutsunderlag
Ksau § 94/2020 Motion - Lokaler till daglig verksamhet
Tjänsteskrivelse omsorgschef Camilla Andersson 2020-07-30, handlingsid: 
Von 2020.547.
Vonau § 35/2020
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med förvaltningens yttrande, 
handlingsid; Von 2020.547.

Tidigare behandling
Ksau § 94/2020 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera 
motionen till förvaltningen för beredning och därefter till vård och 
omsorgsnämnden för yttrande.
Vonau § 35/2020
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med förvaltningens yttrande 
handlingsid; Von 2020.547.
_________

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 augusti 2020

Justerandes sign

Von § 59 Dnr VON 2020/30

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut 
inom stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) 2020

Vård och omsorgsnämndens beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna 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.

Tidigare redovisning
Inga beslut att rapportera enligt tidigare redovisning.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 augusti 2020

Justerandes sign

§ 59 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 att godkänna redovisningen för 
rapporteringsperioden och överlämnar densamma till revisorerna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse enhetschef Angelica Michanek, handlingsid: Von 2020.548.
Vonau § 36/2020 
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen för 
rapporteringsperioden och överlämnar densamma till revisorerna.

Tidigare behandling
Vonau § 36/2020 
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen för 
rapporteringsperioden och överlämnar densamma till revisorerna.

_________

Beslutet skickas till:

Revisorerna
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 augusti 2020

Justerandes sign

Von § 60 Dnr VON 2020/30

Statistikrapport för ej verkställda gynnande beslut 
inom stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS), kvartal 2 2020

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:
Inga beslut att rapportera.

Tidigare redovisning:
Inga beslut att rapportera sedan tidigare redovisning.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda konsekvenser gällande detta 
perspektiv.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 augusti 2020

Justerandes sign

§ 60 forts

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda konsekvenser gällande detta 
perspektiv.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda konsekvenser gällande detta 
perspektiv.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse enhetschef Angelica Michanek, handlingsid: Von 2020.549.
Vonau § 37/2020 Vård och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten 
till kommunfullmäktige.

Tidigare behandling
Vonau § 37/2020 Vård och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten 
till kommunfullmäktige.
__________

Beslutet skickas till:

kommunfullmäktige

19



TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 augusti 2020

Justerandes sign

Von § 61 Dnr VON 2020/31

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut 
inom äldre- och handikappomsorgen (SoL) - 2020

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 andra kvartalet 2020 finns 11 icke verkställda beslut att rapportera.  
Samtliga beslut är gynnande beslut inom dagverksamheten vännen som 
avbrutits och inte verkställts åter inom 90 dagar. Vännens dagverksamhet är 
stängd sedan den 1 april 2020 på grund av covid-19 pandemin. Samtliga 
brukare är erbjudna individuellt anpassade aktiviteter för att kompensera 
utebliven dagverksamhet.

Beslut fattat 190921, avbrott 200401- Avböjer annan aktivitet
Beslut fattat 180424, avbrott 200401- Tackat ja till annan aktivitet
Beslut fattat 180628, avbrott 200401-                Tackat ja till annan aktivitet
Beslut fattat 180824, avbrott 200401- Avböjer annan aktivitet
Beslut fattat 190131, avbrott 200401- Tackat ja till annan aktivitet
Beslut fattat 191015, avbrott 200401- Avböjer annan aktivitet
Beslut fattat 191017, avbrott 200401- Tackat ja till annan aktivitet
Beslut fattat 200102, avbrott 200401- Tackat ja till annan aktivitet
Beslut fattat 200124, avbrott 200401- Tackat ja till annan aktivitet
Beslut fattat 200302, avbrott 200401- Tackat ja till annan aktivitet
Beslut fattat 200317, avbrott 200401- Tackat ja till annan aktivitet
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 augusti 2020

Justerandes sign

§ 61 forts

Samtliga beslut är fortfarande inte verkställda då Vännens dagverksamhet 
fortfarande är stängd utifrån Covid-19. 

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

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 godkänna rapporteringen och 
överlämna densamma till revisorerna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse enhetschef Angelica Michanek handlingsid; Von 2020.582.
_________

Beslutet skickas till:
Revisorerna
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 augusti 2020

Justerandes sign

Von § 62 Dnr VON 2020/31

Statistikrapportering av ej verkställda gynnande 
beslut inom äldre- och handikappomsorgen (SoL), 
kvartal 2 2020

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.

För andra kvartalet 2020 finns 11 icke verkställda beslut att rapportera.  
Samtliga beslut är gynnande beslut inom dagverksamheten vännen som 
avbrutits och inte verkställts åter inom 90 dagar. Vännens dagverksamhet 
stängde den 1 april 2020 på grund av covid-19 pandemin. Samtliga brukare är 
erbjudna andra aktiviteter för att kompensera utebliven dagverksamhet.

För andra kvartalet 2020 finns 11 icke verkställda beslut att rapportera.  
Samtliga beslut är gynnande beslut inom dagverksamheten vännen som 
avbrutits och inte verkställts åter inom 90 dagar. Vännens dagverksamhet är 
stängd sedan den 1 april 2020 på grund av covid-19 pandemin. Samtliga 
brukare är erbjudna individuellt anpassade aktiviteter för att kompensera 
utebliven dagverksamhet.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 augusti 2020

Justerandes sign

§ 62 forts

Beslut fattat 190921, avbrott 200401- Avböjer annan aktivitet
Beslut fattat 180424, avbrott 200401- Tackat ja till annan aktivitet
Beslut fattat 180628, avbrott 200401- Tackat ja till annan aktivitet
Beslut fattat 180824, avbrott 200401- Avböjer annan aktivitet
Beslut fattat 190131, avbrott 200401- Tackat ja till annan aktivitet
Beslut fattat 191015, avbrott 200401- Avböjer annan aktivitet
Beslut fattat 191017, avbrott 200401- Tackat ja till annan aktivitet
Beslut fattat 200102, avbrott 200401- Tackat ja till annan aktivitet
Beslut fattat 200124, avbrott 200401- Tackat ja till annan aktivitet
Beslut fattat 200302, avbrott 200401- Tackat ja till annan aktivitet
Beslut fattat 200317, avbrott 200401-                Tackat ja till annan aktivitet

Samtliga beslut är inte verkställda då Vännens dagverksamhet fortfarande är 
stängd utifrån Covid-19. 

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

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 överlämna rapporten till 
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från enhetschef Angelica Michanek, handlingsid; Von 
2020.583.
_________
  
Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 augusti 2020

Justerandes sign

Von § 63 Dnr VON 2020/4

Delegeringsbeslut 2020

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

Ärendebeskrivning
Redovisning av delegeringsbeslut för perioden 1 juni-31 juli 2020.
Antal redovisade beslut:

Vård och omsorg
juni 141
juli 123.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar handlingsid: Von 2020.550.
Delegeringsbeslut SoL och LSS juli 2020, kvalitetschef Christel Nilsson, 
handlingsid: Von 2020.540.
_________
  

Beslutet skickas till:

Kvalitetschef Christel Nilsson
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 augusti 2020

Justerandes sign

Von § 64 Dnr VON 2020/3

Anmälningsärenden augusti 2020

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

Ärendebeskrivning
Beslut - Dom i mål nr 5891-20, gällande stöd och service till vissa 
funktionshindrade – Avslag

Förvaltningsrätten i Malmö avslog 2020-07-21 överklagan gällande vård och 
omsorgsnämndens beslut den 2 april 2020 att avslå ansökan om 
kortidsvistelse enligt 9 § 6 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). Handlingsid: Von 2020.527.

Ordförandebeslut gällande placeringsavtal Humana LSS Sverige AB

Vård och omsorgsnämndens ordförande beslutade 2020-08-05 med stöd av 
kommunallagen 6 kap § 39 samt med stöd av vård och omsorgsnämndens 
delegeringsregler 10.8 teckna avtal med Humana LSS Sverige gällande 
placering under perioden 2020-08-10 – 2020-11-12 till en kostnad av 4700 kr 
per dygn. Totalkostnad för vård och omsorgsnämnden 446 500 kr om 
placeringen kommer pågå under hela perioden.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar, handlingsid; Von 
2020.584.
__________
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