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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
24 september 2020

Justerandes sign

Övriga närvarande:

Ej tjänstgörande ersättare

Britt-Marie Liljeholm (S)

Övriga

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

Ärenden vid dagens sammanträde med Vård och 
omsorgsnämnden

§ 65 Dialoger och informationsärenden 2020-09-24
§ 66 Delårsrapport januari-augusti 2020
§ 67 Kvalitetsuppföljning 2020
§ 68 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
§ 69 Intern kontroll 2020 - uppföljning tertial 2
§ 70 Uppföljning av avtal med Förenade Care AB gällande Byavången och 

hemtjänst Centrum
§ 71 Uppföljning av avtal med Förenade Care AB gällande Valkyrian och 

hemtjänst område Söder
§ 72 Avtalsuppföljning trygghetslarm och larmmottagning
§ 73 Synpunkter på förslag till tematiskt tillägg till gällande översiktsplan 2025 

med utblick mot 2040
§ 74 Delegeringsbeslut augusti 2020
§ 75 Anmälningsärenden 2020
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
24 september 2020

Justerandes sign

Von § 65 Dnr VON 2020/2

Dialoger och informationsärenden 2020-09-24

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

Ärendebeskrivning
Följande dialoger och informationsärenden behandlas på dagens 
sammanträde:

Information från förvaltningen

Socialchef Camilla Andersson informerar om följande:

- Covid-19 pandemin
Från och med den 1 oktober upphör besöksförbudet på särskilda boenden 
för äldre i Sverige. Beslutet av regeringen grundar sig på den minskade 
smittspridningen i samhället, de åtgärder som redan vidtagits ute i 
äldreomsorgens verksamheter tillsammans med nya myndighetsföreskrifter 
och rekommendationer.
Socialchefen informerade om hur upphörandet av besöksförbudet ska 
hanteras på Tomelillas särskilda boenden och att skriftliga instruktioner för 
detta utarbetats. Bland annat ska alla besök bokas i förväg, besöken ska ske i 
brukarens privata rum och alla besök ska dokumenteras.

Inom LSS-verksamheten kommer externa praktikplatser för brukarna öppnas 
upp igen.

Antikroppstester erbjuds personal med vårdnära arbetsuppgifter via företag 
upphandlat av Region Skåne. Däremot finns i nuläget inget behov av att 
utföra antikroppstester på brukare.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
24 september 2020

Justerandes sign

§ 65 forts

- Övrigt
En mycket stolt socialchef informerade om att vinnaren av Årets handledare 
inom Vård- och omsorgscollege Skåne är Sandra Persson från Tomelilla 
kommun. Sandra arbetar på Nybogatans gruppboende, där hon också har 
rollen som handledare sedan två år tillbaka. 

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Olof Hammar handlingsid: Von 
2020.665.
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
24 september 2020

Justerandes sign

Von § 66 Dnr VON 2020/36

Delårsrapport januari-augusti 2020

Vård och omsorgsnämndens beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna delårsrapport för januari - 
augusti 2020 och att lägga densamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning
I delårsrapporten redogörs för ett antal väsentliga händelser som påverkat 
verksamheten under årets första åtta månader. Digital läkemedelssignering, 
Nybyappen, sjunkande volymer inom ordinärt boende, covid-19 pandemin 
och organisatoriska förändringar vid rekrytering av sommarpersonal är det 
som beskrivs särskilt i delårsrapporten.

Verksamhetsuppföljningen redovisar bland annat att samverkan inom stöd 
och omsorg samt skola, har utvecklats i flera delar, att arbetet med heltid som 
norm har fortlöpt med täta uppföljningar av kostnader, schemaplanering och 
bemanning samt att covid-19 pandemin har haft stor påverkan på 
verksamheten.

Den ekonomiska uppföljningen visar att vård och omsorgsnämnden 
prognostiserar ett överskott på 500 tkr under förutsättning att nämnden ges 
kompensation för ökade kostnader med anledning av covid-19 pandemin. 
Dessa kostnader uppgår i nuläget till 2 000 tkr och består till hälften av 
personalkostnader.

Trenden med lägre volymer inom äldreomsorgen kvarstår, det berör belagda 
dygn på särskilda boenden men är störst inom hemtjänsten. Antalet beviljade 
hemtjänsttimmar har minskat med 12 procent jämfört med budget. Lägre 
volymer inom äldreomsorgen samt ej nyttjad buffert gör att ramen för 
omsorgspengen beräknas få ett överskott på 4 000 tkr, förutsatt att inga nya 
placeringar beslutas.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
24 september 2020

Justerandes sign

§ 66 forts

De olika verksamhetsområdena bedöms inte kunna hålla sin budget i år utan 
räknar med ett sammanlagt underskott på 8 500 tkr. Satsningen på 
”Heltidsarbete som norm” har inneburit att viss överkapacitet har skapats 
som medfört ökade personalkostnader. Svårigheter att anpassa scheman till 
heltidsarbete samtidigt som volymerna minskar parallellt med hög 
sjukfrånvaro med anledning av covid-19, har medfört högre 
personalkostnader än budget. Olika åtgärder provas för att hitta 
kostnadseffektiva scheman som bygger på verksamhetens behov, bland annat 
har en metod introducerats som gör det möjligt att bryta ner budgeten till 
arbetade timmar och stämma av schemalagda timmar i ett nytt schema innan 
det börjar gälla.

Inom LSS verksamheten pågår ett arbete under hösten med att ta fram en ny 
ersättningsmodell, en ”LSS-peng”, som tar hänsyn till förändringar i 
vårdtyngden. Den nya modellen ska implementeras i budgeten för 2021 och 
förväntas påverka planeringsförutsättningarna positivt.

Ledning och myndighetsgruppen beräknas ha ett överskott på 5 000 tkr vid 
årets slut. 
Överskottet består av en av nämnden beslutad central reserv på 2 800 tkr för 
timvikarier, lägre personalkostnader på grund av vakant tjänst samt ej nyttjad 
buffert för oförutsedda kostnader.

Vård och omsorgsnämndens politiska verksamhet beräknas ha en budget i 
balans vid årets slut. 

Årets investeringar prognostiseras till att bli 1 600 tkr lägre än budget 
beroende på att upphandling av nytt verksamhetssystem skjuts fram ett år.

Två av fem av nämndens verksamhetsmål bedöms bli delvis uppfyllda 
medan övriga tre mål bedöms bli helt uppfyllda. Att samtliga mål inte 
bedöms bli helt uppfyllda beror på rådande covid-19 pandemi.

Arbetet med att kontrollera riskområden visar på att förvaltningen arbetar 
aktivt för att minska riskerna och sätter in åtgärder där risker kvarstår.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
24 september 2020

Justerandes sign

§ 66 forts

Ekonomiska konsekvenser
Beslut om att godkänna delårsrapporten bedöms inte få några ekonomiska 
konsekvenser. Nämndens helårsprognos visar på ett ekonomiskt överskott 
på 500 tkr för 2020.

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

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

Uppföljning
Nämndens nästa samlade uppföljning av verksamhet, mål, ekonomi och 
intern kontroll kommer ske efter årets slut i årsredovisningen för 2020.

Föredragning
Socialchef Camilla Andersson och verksamhetsutvecklare Eva Lundberg 
presenterade delårsrapporten på dagens sammanträde. En särskild 
presentationsfil hade tagits fram för den ekonomiska redovisningen och 
denna ingår i beslutsunderlaget.
Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna delårsrapport för januari - 
augusti 2020 och att lägga densamma till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2020-09-18 handlingsid: 
Von 2020.670.
Delårsrapport jan-aug 2020, verksamhetsutvecklare Eva Lundberg, 
handlingsid: Von 2020.664.
Delårsrapport ekonomi Von jan-aug 2020, verksamhetsutvecklare Eva 
Lundberg, handlingsid: Von 2020.679
_________

Beslutet skickas till:
Socialchef Camilla Andersson
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
24 september 2020

Justerandes sign

Von § 67 Dnr VON 2020/27

Kvalitetsuppföljning 2020

Vård och omsorgsnämndens beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna kvalitetsredovisningen för 
tertial 2, 2020. 

Ärendebeskrivning
Nämnden har begärt att redovisningen ska ha fokus på synpunkter, klagomål, 
händelserapportering samt tillgång och efterfrågan på särskilt boende och 
korttidsboende. 
Färre synpunkter och klagomål
Färre synpunkter och klagomål (8) har registrerats i kommunens 
ärendehanteringssystem jämfört med förra perioden (30). Tre (3) synpunkter 
är kopplat till pandemin och är frågor och synpunkter på skyddsutrustning 
och testning. Två (2) synpunkter kommer från kommuninvånare som klagar 
på att vård och -omsorgs bilar inte följer trafikregler. Övriga synpunkter är 
utspritt på olika verksamheter och enstaka händelser och visar inte på några 
systematiska brister. Synpunkterna har utretts och återkopplats enligt 
nämndens rutin.

Det finns för få händelser rapporterade från vissa 
verksamheter 
Från egenregins hemtjänstområde har endast två (2) avvikelser rapporterats 
som rör uteblivna insatser. Från de båda särskilda boenden har tre (3) brister 
i omsorgen rapporterats. Två (2) brister rör trygghets- och rörelselarm som 
inte fungerat. En rapport beskriver att boende är oroliga och orsaken är 
alltför många olika personal. Uppföljningen visar på fortsatt 
underrapportering. Åtgärder ska vidtas så att personalens uppfyller sin 
rapporteringsskyldighet. 

Flera felaktiga fakturor om hemtjänst har skickats ut. Utredningen visar även 
där på brister i rapporteringen från områden. 
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§ 67 forts

Inom LSS verksamheterna har det rapporterats ett tjugotal avvikelser. Flest 
kommer från serviceboendet och berör brister i omsorgen, stöd som inte 
utförts eller inte utförts på rätt sätt. Personal som rapporterat har uppgett 
underbemanning som orsak. Även förra perioden kom många avvikelser från 
serviceboendet. Här har också rapporterats en Lex Sarah om en allvarlig 
incident med hot och våld mellan boende.  

Det finns lediga lägenheter på särskilt boende. 
12 personer har ansökt om särskilt boende och beviljats samt kunnat flytta in 
ganska omgående. Det fanns fem (5) lediga lägenheter per den siste augusti. 
Några har varit lediga sen i början på perioden. Totalt har 39 personer flyttat 
in under årets första åtta (8) månader. I genomsnitt de senaste fem (5) åren 
har lite över 50 personer flyttat in på boenden varje år. 
Även om årets ansökningar inte markant avviker så kan besöksförbudet på 
särskilda boende ha fått till följd att färre personer ansöker om boende. Det 
är på entreprenadens boende som lägenheterna är lediga. Ledningen följer 
utveckling av behovet för att ev. behöva ställa om till färre antal lägenheter. 

14 beslut om korttidsboende verkställts inom perioden och per den siste 
augusti användes endast tre (3) korttidsplatser. Av de 14 har åtta (8) återvänt 
till sin bostad, tre (3) flyttat till särskilt boende och tre (3) är kvar på 
korttidsplatser. 

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

Barnperspektivet. Är inte aktuellt i denna uppföljning. 

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

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna kvalitetsredovisningen för 
tertial 2, 2020. 
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Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign

§ 67 forts

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kvalitetschef Christel Nilsson 2020-09-01, handlingsid: Von 
2020.627
Beslut Vonau § 43/2020 - Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna 
kvalitetsredovisningen för tertial 2, 2020, handlingsid: Von 2020.640.

Tidigare behandling
Vonau § 43/2020 Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna 
kvalitetsredovisningen för tertial 2, 2020, handlingsid:Von 2020.640.
_________

Beslutet skickas till:

Kvalitetschef Christel Nilsson
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Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
24 september 2020

Justerandes sign

Von § 68 Dnr VON 2020/44

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Vård och omsorgsnämndens beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar anta ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete enligt handlingsid: Von 2020.626.

Ärendebeskrivning
Ett ledningssystem är ledningens verktyg för att leda, planera, kontrollera, 
följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Ledningssystemet ska 
anpassas till verksamhetens inriktning och omfattning. Det ska bestå av de 
processer och rutiner som behövs i verksamheterna för att säkra 
verksamhetens kvalitet. Ledningssystemet ligger också till grund för 
förbättringar av ledningssystemets processer och rutiner. Det systematiska 
kvalitetsarbetet utgår från övergripande mål och grundläggandevärderingar i 
respektive lagstiftning och författning.

I socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) framgår att vårdgivaren eller den 
som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska ansvara för att det 
finns ett ledningssystem för verksamheten. I Tomelilla kommun är det 
familjenämnden och vård och omsorgsnämnden som ansvarar för att bedriva 
socialtjänst respektive verksamhet enligt LSS.

Vård- och omsorgsnämnden och Familjenämnden har fattat beslut om att 
Vård och omsorg (VoO) och Individ och familj (IFO) ska ha ett gemensamt 
ledningssystem. Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete är det 
styrande dokumentet som beskriver kvalitetsarbetet samt den inriktning och 
det förhållningssätt som ska känneteckna all verksamhet som bedrivs på de 
båda nämndernas uppdrag.

Vård- och omsorgsnämnden har konkurrensutsatt cirka 50 % av 
verksamheterna hemtjänst och särskilt boende. Entreprenören ska ha ett eget 
ledningssystem men ska följa nämndens mål och riktlinjer samt i valda delar 
förvaltningens rutiner.
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Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
24 september 2020

Justerandes sign

§ 68 forts

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. Ledningssystemet i sig innebär inga direkta kostnader för 
nämnden.

Barnperspektivet
Ett väl fungerande ledningssystem bör vara positivt för verksamheten och 
därmed även för de barn som berörs

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

Uppföljning
I samband med de kvalitetsuppföljningar som sker ingår även 
ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete.

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar anta ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete enligt handlingsid: Von 2020.626.

Beslutsunderlag
Beslut Vonau § 42/2020 handlingsid:Von 2020.639 - Vård och 
omsorgsnämnden beslutar anta ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete enligt handlingsid: Von 2020.626.
Grunddokument Ledningssystemet Final, handlingsid: Von 2020.626 

Tidigare behandling
Vård och omsorgsnämnden 2020-08-27, Von § 55/2020 Dialoger och 
informationsärenden 2020
Vonau § 42/2020 - Vård och omsorgsnämnden beslutar anta ledningssystem 
för systematiskt kvalitetsarbete enligt handlingsid: Von 2020.626.
_________

Beslutet skickas till:

Kvalitetschef Christel Nilsson
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
24 september 2020

Justerandes sign

Von § 69 Dnr VON 2020/5

Intern kontroll 2020 - uppföljning tertial 2

Vård och omsorgsnämndens beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens redovisning 
för tertial 2 gällande uppföljning av nämndens internkontrollplan 2020.

Ärendebeskrivning
Rapporten innehåller nämndens sammanfattande bedömning av 
uppföljningen av internkontrollplanen samt dokumentation av 
internkontrollplanens samtliga punkter, både direktåtgärder och 
granskningar.

Detta är den andra rapporteringen av tre under år 2020, som innehåller 
resultat av åtgärder och granskningar utifrån den av nämnden beslutade 
internkontrollplanen. Rapporten redovisar 2 direktåtgärder och 6 
granskningar. Den interna kontrollen är ett bra redskap som sätter fokus på 
riskområden och därmed förbättrar kvaliteten på vård och -omsorgs tjänster. 
Samtliga områden har förbättrats men även om inte alla kommit i mål så har 
granskningen gett värdefull information om vad som behöver göras, inte 
minst inom äldreomsorgen som är den mest personalintensiva verksamheten 
med ett högt in-och utflöde av brukare.  

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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Sammanträdesdatum 
24 september 2020

Justerandes sign

§ 69 forts

Uppföljning
Uppföljning av internkontrollplanen sker tre gånger per år. Detta är den 
andra avrapporteringen och nästa kommer ske efter årets slut i samband med 
att årsredovisningen behandlad.

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens redovisning 
för tertial 2 gällande uppföljning av nämndens internkontrollplan 2020.

Beslutsunderlag
Von Uppföljning intern kontroll tertial 2 2020, handlingsid: Von 2020.628
Internkontrollplan vård och omsorgsnämnden 2020, handlingsid: Von 
2020.139
Vonau § 44/2020 beslut - Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna 
förvaltningens redovisning för tertial 2 gällande uppföljning av nämndens 
internkontrollplan 2020 handlingsid: Von 2020.641.

Tidigare behandling
Vård och omsorgsnämnden 24 februari 2020: Von§ 24/2020
Intern kontrollplan 2020 - vård och omsorgsnämnden.
Vonau § 44/2020 Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna 
förvaltningens redovisning för tertial 2 gällande uppföljning av nämndens 
internkontrollplan 2020 handlingsid: Von 2020.641.
_________

Beslutet skickas till:

Kvalitetschef Christel Nilsson
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
24 september 2020

Justerandes sign

Von § 70 Dnr VON 2020/13

Uppföljning av avtal med Förenade Care AB 
gällande Byavången och hemtjänst Centrum

Vård och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen och lägga 
densamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämndens nuvarande avtal med Förenade Care AB 
gällande Byavången och hemtjänst Centrum gäller till och med 2022-01-03. 
Uppföljningen utgår från Vård -och omsorgsnämndens plan 2020 för 
uppföljning av privata utförare. 

Sammanfattning
Årets uppföljning har anpassats till den rådande pandemin och 
entreprenörens kvalitetsrapport har använts som underlag inför årets 
uppföljning och bifogas uppföljningen. 

Förenade Care har ansvarat för driften på det särskilda boendet och 
hemtjänstområdet sedan februari 2010 alltså precis tio år. De har väl 
etablerade rutiner och metoder och liten omsättning på personal. De har haft 
några chefsbyte de senaste åren men lyckats väl med sin rekrytering och 
introduktion. Entreprenören har ett eget ledningssystem och kvalitetsarbetet 
dokumenteras. Brukarnöjdhet och kvalitetsmätningar som ex. 
personalkontinuitet i hemtjänsten rapporteras löpande. Verksamhetschefen 
och gruppledare har ett nära och bra samarbete med handläggare och 
legitimerad personal. Vid ev brister förs en dialog och handlingsplaner 
upprättas och följs upp. 
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TOMELILLA KOMMUN
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
24 september 2020

Justerandes sign

§ 70 forts

Granskningen visar att Förenade Care bedriver ett systematiskt 
kvalitetsarbete och uppfyller väl kraven i avtalet inom både hemtjänst och på 
det särskilda boendet.

Nämnden hade redaktionella synpunkter på innehållet i rapporten från 
Förenade Care AB. Förkortningar som används bör förklaras och det 
språkmässiga innehållet bör kvalitetssäkras innan rapporten skickas till 
Tomelilla kommun.

Granskningsområde 
2020 enligt plan

Bedömt resultat

Entreprenören ska ha 
en lokal rutin för att ta 
emot uppdrag från 
myndigheten 

Kravet uppfyllt.  
Biståndshandläggarna upplever att rutinen är 
välfungerande. Gruppledarna tar emot och 
kvitterar uppdraget samt dokumenterar i den 
enskildes journal när uppdraget verkställts.  Det 
senare var bara delvis uppfyllt vid förra 
uppföljningen men har nu klart förbättrats. 

Entreprenören ska 
utföra egenkontroller 
och analysera resultatet.  

Kravet uppfyllt.
Gruppledaren ansvarar för kontroller. Vid 
brister meddelas verksamhetschefen. 
Rutin och årshjul bifogas. 

Händelserapportering   
(avvikelser/fel o 
brister/Lex Sarah)  och 
synpunkter/klagomål 
ska tas emot, utredas 
och användas i 
kvalitetsarbetet

Kravet uppfyllt 
Rapporteringen redovisas i Kvalitetsrapporten.
Kvalitetsrapport för första halvåret bifogas. se 
sidorna 11- 15. 
Det har kommit synpunkter på att personalen 
inte använder skyddsmaterial. Förenade Care 
har inga egna rutiner utan följer kommunens 
och medicinskt ansvarig sjuksköterskas rutiner. 
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Justerandes sign

§ 70 forts

Brukares nycklar ska 
hanteras på ett tryggt 
och säkert sätt av 
hemtjänsten

Kravet uppfyllt 
Lokal rutin bifogas. Inga händelser eller 
klagomål rapporterade till uppdragsgivaren. 

Bemanningen på särskilt 
boende ska inte 
understiga avtalad 
personaltäthet ( 0,5 
årsarbetare på service 
och 0,7 åa på 
demensenheter) 

P.g.a besöksförbudet har inga oanmälda besök 
gjorts. Schema tillhandahålls vid efterfrågan. 
Entreprenören ska tillgodose behoven och 
förstärka bemanningen vid behov. 
Årsarbetare räknas ut på antalet boende, vid 
tomma lägenheter påverkar detta bemanningen.

Ett klagomål angående uteblivet vak på boendet 
utreddes och det framkom att vak satts in totalt 
under 6 nätter från 21:15 till 07:15. En natt 
bedömde nattpersonal att de själva hade tid att 
sitta hos den boende. På dagarna gjordes täta 
tillsyner och vb satt personal hos den boende. 
Natten efter sattes åter in vak. Den boende 
upplevdes trygg med insatserna. 

Läkemedelshantering på 
särskilt boende ska följa 
medicinskt ansvarigs 
rutiner. 

Granskningen har inte genomförts p.g.a 
pandemin.  

Ekonomiska konsekvenser: Uppföljningen medför inga extra kostnader. 
Entreprenören ersätts enligt avtal. 

Barnperspektivet. Barn eller föräldrar är inte målgruppen för 
entreprenaden.

Miljöperspektivet: enligt avtal så följer entreprenören kommunens 
miljöpolicy 

Uppföljning: Inte aktuellt då kraven bedöms uppfyllda.  
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Justerandes sign

§ 70 forts

Förvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen och lägga 
densamma till handlingarna.

Beslutsunderlag
Plan för Avtals -och verksamhetsuppföljning 2020., handlingsid: Von 
2020.123.
Kvalitetsredovisning Byavången och Hemtjänst Centrum januari-juni 2020, 
handlingsid: Von 2020.594.
Förenade care_byavången och hemtj c, process året, handlingsid: Von 
2020.595.
Htj C R 8 5-14 Nyckelhantering, handlingsid: Von 2020.596.
Htj C R 8 5-05 Dagpersonal, handlingsid: Von 2020.597.
Vonau § 45/2020 beslut: Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna 
uppföljningen och lägga densamma till handlingarna, handlingsid: Von 
2020.642.

Tidigare behandling
Vonau § 45/2020 beslut: Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna 
uppföljningen och lägga densamma till handlingarna, handlingsid: Von 
2020.642.
_________

Beslutet skickas till:

Förenade Care AB
Kvalitetschef Christel Nilsson
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Justerandes sign

Von § 71 Dnr VON 2020/13

Uppföljning av avtal med Förenade Care AB 
gällande Valkyrian och hemtjänst område Söder

Vård och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen och lägga 
densamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämndens har avtal med Förenade Care AB gällande 
Valkyrian och hemtjänst Söder sedan 2016-02-01. Avtalet förlängdes med tre 
år från och med 2020-02-01. 

Sammanfattning
Årets uppföljning är att följa upp hur entreprenören arbetar med och lever 
upp till kraven på egenkontroll inom de prioriterade områden:

- Det ska finnas lokala rutiner med ansvarsfördelning för att ta emot 
uppdrag/beställningar från myndigheten. 

- Egenkontroller ska genomföras och analyseras i verksamheterna
- Synpunkter/klagomål och händelserapportering ska registreras, utredas 

och analyseras för att användas i förbättringsarbetet. 
- Brukarens nycklar ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt av 

hemtjänsten.
- Bemanningen på särskilt boende ska inte understiga avtalad 

personaltäthet.
- Läkemedelshanteringen på boenden ska följa medicinskt ansvarigs rutiner. 

Årets uppföljning har anpassats till den rådande pandemin och 
entreprenörens kvalitetsrapport och vissa rutiner har använts som underlag 
inför årets uppföljning och bifogas uppföljningen. 
Entreprenören har ett eget ledningssystem och kvalitetsarbetet 
dokumenteras. 
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Justerandes sign

§ 71 forts

Brukarnöjdhet och kvalitetsmätningar rapporteras till nämnden och har visat 
på en ökning av brukarnöjdhet som helhet och även personalkontinuitet. Vid 
eventuella brister upprättas handlingsplaner. Samverkan i enskilda ärende 
sker med kommunens personal; handläggare, legitimerad personal och 
nattpatruller. Uppstår frågor om ersättning förs frågan upp på ledningsnivå.  
Granskningen visar att Förenade Care bedriver ett systematiskt 
kvalitetsarbete och följer kraven i avtalet inom både hemtjänst Söder och på 
det särskilda boendet Valkyrian. När det gäller om bemanningen uppfyller 
avtalskraven så är kravet bara delvis uppfyllt. Endast 56 % av de boende har 
svarat ett personalen har tillräckligt med tid.  

Gransknings
område 2020 
enligt plan

Bedömt resultat

Entreprenören ska ha 
en lokal rutin för att ta 
emot uppdrag från 
myndigheten 

Kravet uppfyllt.  Rutinen bifogas.
Granskning av nya uppdrag under året visar att 
anteckning görs när insatsen verkställs och 
viktiga anteckningar görs löpande vilket gör att 
det går att följa ärendets gång. 

Dock görs en notering att sökordet ” Uppdraget 
verkställt” i fortsättningen ska användas då det 
underlättar sökning i den sociala 
utförarjournalen.

Entreprenören ska 
utföra egenkontroller 
och analysera resultatet.  

Kravet uppfyllt. Årskalendarium för 
egenkontroller bifogas. 
Gruppledaren ansvarar för kontroller. Vid 
brister meddelas verksamhetschefen. 

Händelserapportering   
(avvikelser/fel o 
brister/Lex Sarah)  och 
synpunkter/klagomål 
ska tas emot, utredas 
och användas i 
kvalitetsarbetet

Kravet uppfyllt 
Rapporteringen redovisas i Kvalitetsrapporten.
Kvalitetsrapport för första halvåret bifogas. se 
sidorna 11- 15. 
Ett klagomål kom till nämnden från anhörig ang 
brister i rengöring efter att brukaren blev inlagd 
på sjukhus. Personal kontaktade sjuksköterska 
vid morgonbesöket då brukaren inte mådde bra. 
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Justerandes sign

§ 71 forts

och åkte sen vidare. Sjuksköterska skickade in 
brukaren på förmiddagen.  Kräkpåsar var kvar i 
lägenheten och sängen obäddad. Anhöriga fick 
gå ut med sopor och bädda. Händelsen har 
utretts och återkopplats. Rutinen är att personal 
inte går in när den enskilde inte är hemma. 

Brukares nycklar ska 
hanteras på ett tryggt 
och säkert sätt av 
hemtjänsten

Kravet uppfyllt 
Lokal rutin bifogas. Inga händelser eller 
klagomål rapporterade till uppdragsgivaren. 

Bemanningen på särskilt 
boende ska inte 
understiga avtalad 
personaltäthet ( 0,5 
årsarbetare på service 
och 0,7 åa på 
demensenheter) 

Kravet delvis uppfyllt. Av de boende som svarat 
på frågan om personalen har tillräckligt med tid 
var det endast 56 % som svarade positivt. Medel 
i genomsnitt för alla fyra boende var 67 %. 
Även om kraven på personaltäthet uppfylls ger 
resultatet ändå en signal om hur bemanningen 
upplevs av de boende. 
Verksamhetschefen beskriver i sin rapport att de 
har särskild anställd i matsalen för att göra 
måltidsmiljön trivsammare och för aktiviteter. 
Den senaste brukarundersökningen visar också 
att nöjdheten med måltidsmiljön ökat. 
Resultat från senaste brukarundersökningen 
kommer i oktober så att detta kan följas upp. 

§  forts

Läkemedelshantering på 
särskilt boende ska följa 
medicinskt ansvarigs 
rutiner. 

Granskningen har inte genomförts p.g.a 
pandemin.  
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Justerandes sign

§ 71 forts

Ekonomiska konsekvenser: Uppföljningen medför inga extra kostnader. 
Entreprenören ersätts enligt avtal. 

Barnperspektivet följs om det är aktuellt med barn i ett ärende. Barn är inte 
i första hand målgruppen för entreprenaden. 

Miljöperspektivet: enligt avtal så följer entreprenören kommunens 
miljöpolicy. 

Uppföljning görs genom resultat från brukarundersökningen. 

Förvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen och lägga 
densamma till handlingarna.

Beslutsunderlag
Plan för Avtals -och verksamhetsuppföljning 2020., handlingsid: Von 
2020.123.
Kvalitetsredovisning Valkyrian och Hemtjänst Söder januari-juni 20200101-
20200630, handlingsid: Von 2020.601.
Valkyrian förenade care Årsplanering 2020 sid 1, handlingsid: Von 2020.600.
Valkyrian förenade care Årsplanering 2020 sid 2, handlingsid: Von 2020.599.
Valkyrian förenade care HTJ S R 8 5-06 nyckelhantering, handlingsid: Von 
2020.598.
Vonau § 46/2020 beslut: Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna 
uppföljningen och lägga densamma till handlingarna, handlingsid: Von 
2020.643.

Tidigare behandling
Vonau § 46/2020 beslut: Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna 
uppföljningen och lägga densamma till handlingarna, handlingsid: Von 
2020.643.
_________

Beslutet skickas till:

Förenade Care AB
Kvalitetschef Christel Nilsson
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Von § 72 Dnr VON 2020/13

Avtalsuppföljning trygghetslarm och 
larmmottagning

Vård och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen och lägga 
densamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Avtalet med Tunstall Nordic följs upp genom stickprovskontroller av 
larmloggar. Två larmloggar väljs slumpvis ut varannan månad.

16 larmloggar har granskats och visar att uppringningarna har besvarats av 
larmcentralen. 

Under fem tillfällen har Tunstall meddelat störningar i larmhanteringen på 
grund av olika tekniska problem. Samtliga uppringningar har dock kommit in 
och besvarats av larmcentralen men utringningstiderna har blivit längre. 
Tunstall meddelar enligt avtalet löpande information under tiden avbrottet 
pågår. Endast två avvikelser har rapporterats från hemtjänsten och inget av 
dessa har medfört någon bestående otrygghet. 

Bakgrund
Avtalet med Tunstall AB omfattas av SKL Kommentus ramavtal och löper 
till 2021-06-30. Vid månadsskiftet hade cirka 330 kommuninvånare 
trygghetslarm som var uppkopplat mot Tunstalls larmcentral i Örebro. 
Larmcentralen har i genomsnitt besvarar 1200 uppringningar varje månad. 44 
% av samtalen behöver inte ringas ut eller åtgärdas av hemtjänst-områden. 

Förvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen och lägga 
densamma till handlingarna.
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§ 72 forts

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kvalitetschef Christel Nilsson 2020-09-10, handlingsid: Von 
2020.629

Tidigare behandling
Vonau § 47/2020 Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna 
uppföljningen och lägga densamma till handlingarna, handlingsid: Von 
2020.644.
_________

Beslutet skickas till:

Kvalitetschef Christel Nilsson
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Von § 73 Dnr VON 2019/54

synpunkter på förslag till tematiskt tillägg till 
gällande översiktsplan 2025 med utblick mot 2040

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

Ärendebeskrivning
Plan och byggenheten i Tomelilla har tagit fram ett förslag till
tematiskt tillägg till gällande översiktsplan 2025 med utblick mot 2040. 

Den 26 augusti 2020 §104 godkände Kommunstyrelsen att ställa ut förslaget 
för samråd. Nu har myndigheter, företag och medborgare möjlighet att 
lämna synpunkter på förslaget.

Natur- och parkprogram är ett tematiskt tillägg till översiktsplanen.
Programmet innehåller beskrivningar och ställningstaganden rörande
områden med sammanhängande och kvalitativa natur- och
vattenstrukturer, ekosystemtjänster, samt tätortsnära områden och trakter
av stor betydelse för människan.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-11-15 att översända förslaget till 
natur och parkprogram till bland annat vård och omsorgsnämnden för 
yttrande. Vård och omsorgsnämnden beslutade den 30 januari 2020, Von § 
10/2020, att besvara remissen enligt förvaltningens förslag. 

Förvaltningen, genom kvalitetschef Christel Nilsson, föreslår att förslag på 
tematiskt tillägg till gällande översiktsplan 2025 med utblick mot 2040 
besvaras enligt följande:
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§ 73 forts

Utemiljö för alla, en god livsmiljö 
Vård -och omsorgsnämnden saknar en beskrivning av hur parkprogrammet 
tar hänsyn till en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och 
användbar för alla samhällsgrupper, på ett likvärdigt sätt, oavsett ålder och 
funktionsnedsättning. En ur social synpunkt god livsmiljö handlar bland 
annat om god tillgång till rekreationsområde och mötesplatser. 
Tillgänglighet, användbarhet och delaktighet
En plan som innehåller strategier för att göra den fysiska miljön anpassad för 
olika former av funktionsnedsättningar ger bättre förutsättningar att leda till 
ett samhälle som blir mer tillgängligt för alla. Med utgångspunkt i FN-
konventionen är olika former av tillgänglighet en avgörande förutsättning för 
att personer med funktionsnedsättning ska erhålla sina mänskliga rättigheter 
och grundläggande friheter oavsett funktionsförmåga och kunna ta del av allt 
i samhället. Bristande tillgänglighet förhindrar inte bara full delaktighet utan 
betraktas även juridiskt som en form av diskriminering. 
Konkreta förslag i tidigare remiss 
I Vård-och omsorgsnämnden remissvar från den 30 januari 2020 finns flera 
konkreta områden som behöver finnas med både vad gäller planering, 
utförande och underhåll. 
Läs mer 
Boverket har föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och 
användbarhet för personer med nedsatt rörelse eller orienteringsförmåga på 
allmänna platser samt föreskrifter och allmänna råd om avhjälpande av enkelt 
avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna 
platser.

Ekonomiska konsekvenser
Att ha klart uttalade målsättningar för tillgänglighet och användbarhet är 
både mer effektivt och kostnadsbesparande än att anpassa byggd miljö i 
efterhand för skilda behov.

Barnperspektivet
Barns behov har inte särskilt beaktats utan nämnden hänvisar 
samhällsbyggnadsförvaltningen att exempelvis använda Boverkets vägledning 
”Utemiljöer för barn och unga ” i arbetet. 

26



TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
24 september 2020

Justerandes sign

§ 73 forts

Ekonomiska konsekvenser
Det är både mer effektivt och kostnadsbesparande att planera utemiljön 
funktionellt, tillgängligt och hållbart från början än att anpassa byggd miljö i 
efterhand för skilda behov. 

Miljöperspektivet
Miljöperspektivet beaktas genom att göra miljöer tillgängliga och användbara 
för alla 

Uppföljning
Uppföljning sker genom Kommunstyrelsens beslut i ärendet. 

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2020-09-15
Samrådsremiss Tematiskt tillägg, handlingsid: Von 2020.653
Samrådshandling 2020-06-15 Del 1 Inledning strategi och ställningstaganden, 
handlingsid: Von 2020.654
Samrådshandling 2020-06-15 Del 2a Områdesbeskrivningar tätorterna, 
handlingsid: Von 2020.655
Samrådshandling 2020-06-15 Del 2b1 Områdesbeskrivningar övriga 
områden, handlingsid: Von 2020.656
Samrådshandling 2020-06-15 Del 2b2 Områdesbeskrivningar övriga 
områden, handlingsid: Von 2020.657
Samrådshandling 2020-06-15 Del 2b3 Områdesbeskrivningar övriga 
områden, handlingsid: Von 2020.658
Samrådshandling 2020-06-15 Del 2b4 Områdesbeskrivningar övriga 
områden, handlingsid: Von 2020.659
Samrådshandling 2020-06-15 Del 3 Artöversikter, handlingsid: Von 2020.660
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§ 73 forts

Samrådshandling 2020-06-15 Del 4 Ekosystemtjänster, handlingsid: Von 
2020.661
Samrådshandling 2020-06-15 Del 5 Ekologiska strukturer i det skogliga och 
odlingsbara landskapet, handlingsid: Von 2020.662
Undersökning av miljöpåverkan- Natur- och parkprogram, handlingsid: Von 
2020.663
Von § 10/2020 Remiss avseende natur och parkprogram, handlingsid: Von 
2020.85

Tidigare behandling
Von § 10/2020 Remiss avseende natur och parkprogram, handlingsid: Von 
2020.85
_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
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Von § 74 Dnr VON 2020/4

Delegeringsbeslut augusti 2020

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

Ärendebeskrivning
Redovisning av delegeringsbeslut för perioden 1 augusti-31 augusti 2020:

Antal redovisade beslut:
Vård och omsorg – 
augusti: 110

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

Beslutsunderlag
Delegeringsbeslut SoL och LSS augusti 2020, kvalitetschef Christel Nilsson, 
handlingsid: Von 2020.590

Tidigare behandling
Vonau § 48/2020 Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna 
redovisningen av delegeringsbeslut för augusti 2020, handlingsid:Von 
2020.645.
_________

Beslutet skickas till:

Kvalitetschef Christel Nilsson
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
24 september 2020

Justerandes sign

Von § 75 Dnr VON 2020/3

Anmälningsärenden 2020

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

Ärendebeskrivning
Ordförandebeslut gällande placeringsavtal Humana – Björkviks vård 
och behandlingshem
Vård och omsorgsnämndens ordförande beslutade 2020-08-25 med stöd av 
kommunallagen 6 kap § 39 samt med stöd av vård och omsorgsnämndens 
delegeringsregler 10.8 teckna avtal med Humana – Björkviks vård och 
behandlingshem gällande placering under 22 dygn. Totalkostnad för vård och 
omsorgsnämnden om den pågår under hela perioden uppgår till 69 454 kr 
(22 dygn x 3157 kr)

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2020-09-03

Tidigare behandling
Vonau § 49/2020 - Vård och omsorgsnämnden beslutar lägga redovisningen 
av anmälningsärenden till handlingarna, handlingsid: Von 2020.646.
_________
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