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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
29 oktober 2020

Justerandes sign

Övriga närvarande:

Ej tjänstgörande ersättare
Britt-Marie Liljeholm (S)
Susanne Balczar Herou (KD)

Övriga
Olof Hammar, nämndsekreterare
Camilla Andersson, socialchef
Christel Nilsson, kvalitetschef
Elisabeth Cronsioe, enhetschef, § 76, punkt 2
Thomas Andersson, enhetschef. § 76, punkt 2

Ärenden vid dagens sammanträde med Vård och 
omsorgsnämnden

§ 76 Dialoger och informationsärenden 2020-10-29
§ 77 Resultat nationella brukarundersökningen 2020
§ 78 Rutin för beredning inför nämnd och utskott
§ 79 Skånetrafikeninfo samt protokoll från politiker och tjänstemannaråd
§ 80 Sammanträdesdagar 2021 Von och Vonau
§ 81 Uppföljning av Äldreomsorgsplanen 2015-2020 samt införande av 

nulägeskarta
§ 82 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom stöd och service till 

vissa funktionshindrade (LSS) , kvartal 3 2020
§ 83 Statistikrapport för ej verkställda gynnande beslut inom stöd och service till 

vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 3 2020
§ 84 Rapportering av ej verkställda gynnande SoL beslut inom äldre- och 

handikappomsorgen (SoL) - kvartal 3 2020
§ 85 Statistikrapportering av ej verkställda gynnande beslut inom äldre- och 

handikappomsorgen (SoL), kvartal 3 2020
§ 86 Delegeringsbeslut september 2020
§ 87 Anmälningsärenden 2020
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 oktober 2020

Justerandes sign

Von § 76 Dnr VON 2020/2

Dialoger och informationsärenden 2020-10-29

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

Ärendebeskrivning
Följande dialoger och informationsärenden behandlas på dagens 
sammanträde:

1. Information från förvaltningen
Socialchef Camilla Andersson informerar om följande:

- Covid-19 pandemin
Verksamheten införde nyligen regel om att munskydd alltid ska bäras av 
personalen vid vårdnära kontakter. Medicinskt ansvarig sjuksköterska har 
svarat för kommunikationen gällande de nya rutinerna.

Det finns för närvarande ingen konstaterad smitta hos någon brukare. Det 
har nyligen funnits ett fåtal konstaterade fall bland personalen. I dessa fall har 
smittspårning genomförts utan att ytterligare fall hittats.

Besöksförbudet upphävdes den 1 oktober och det har hittills fungerat bra att 
genomföra anhörigas besök på ett smittsäkert sätt. Besök har endast skett i 
mindre omfattning.

- Övrigt
Ny omsorgschef har anställts och kommer påbörja sin anställning den 17 
november.

Äldreomsorgslyftet syftar till att stärka kompetensen inom kommunalt 
finansierad vård och omsorg genom att ge ny och befintlig personal 
möjlighet att genomgå utbildning till vårdbiträde eller undersköterska på 
betald arbetstid. 
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 oktober 2020

Justerandes sign

§ 76 forts

För tillsvidareanställd personal och personal som kommer tillsvidareanställas 
är nu utbildningen obligatorisk i Tomelilla. Det är 10-15 personer som just 
nu är aktuella och dessa kommer under utbildningen arbeta 50 procent och 
studera 50 procent av sin tjänstgöringstid.

Till framtidsgalan som går av stapeln den 16 november i Stockholm har från 
vård och omsorgsverksamheten i Tomelilla stödpedagog Paula Olsson 
nominerats till kategorin årets inspiratör. Vinnaren kommer utses av en jury 
på galan. Till årets hjälte har medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva-Marie 
Wendel nominerats.  Vinnaren röstas fram av allmänheten.

Tomelilla kommun kommer vara remissinstans under framtagandet av en ny 
socialtjänstlag. Ordförande kommer inom kort delta på ett webbinarium 
kring detta.

Kommunkompassen är en utvärderingsmodell som genomlyser en kommuns 
förmåga att uppfylla uppdraget. Utvärderingen är omfattande och genomförs 
under flera dagar av SKR, Sveriges kommuner och regioner. Kommunen 
själv avgör om Kommunkompassen ska genomföras eller inte. Syftet är att 
med stöd av resultatet, ringa in de förbättringsområden som finns för att 
sedan kunna arbeta vidare med dessa. Kommunkompassens resultat är en del 
i värderingen för "Årets kvalitetskommun". Hösten 2020 deltar Tomelilla 
kommun för första gången och intervjuer kommer genomföras inom kort.

Framtidsanalytikern Troed Troedsson har anlitats för att utveckla vår nya 
plattform Utsikt Tomelilla, för utveckling, diskussion och folkbildning 
Den första tråden handlar om framtidens arbetsplats.

Kommunstyrelsen beslutade den 7 oktober att finansiera digitala 
verksamhetssatsningar under hösten 2020 genom att ianspråkta 2 345 tkr ur 
kommunstyrelsens medel för oförutsett. För vård och omsorg kommer 
följande satsningar ske för totalt ca 900 tkr:

- Accent Smart innebär en uppdatering av Accent IP, till ett smartare 
system för att anpassa och komplettera med olika larmtillbehör i takt 
med förändrade vårdbehov.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 oktober 2020

Justerandes sign

§ 76 forts

- Digital nattillsyn via kamera ger en ökad kvalitet för individen och en 
ökad effektivisering i verksamheten.

- Inköp av ipads och datorer.

Under sommaren har totalt 70 vikarier arbetat i verksamheten och 50 av 
dessa har fått fortsatt anställning eller uttryckt önskemål om sådan.

Kompletterade info från kvalitetschef Christel Nilsson
Företaget Tunstall som har driftavtal gällande kommunens trygghetslarm har 
haft tekniska problem. Problemen började den 7 oktober då företaget 
genomförde ett plattformsbyte. Detta medförde långa kötider till 
larmcentralen och att larm inte ringdes ut till hemtjänstpersonalen. Drygt 150 
kommuner har avtal med Tunstall. I Tomelilla har totalt ett tiotal avvikelser 
rapporterats. När detta på måndagen kom till kommunens kännedom 
aktiverades den manuella rutinen för larmhantering. Varje hemtjänstområde 
tog kontakt med sina larmkunder och lämnade ett telefonnummer där de 
kunde nå personal direkt. Tillsynsbesök sattes också in hos de som 
bedömdes behöva detta. Detta uppskattas av brukare och anhöriga och få 
har hört sig och varit oroliga.
Tunstall har vidtagit åtgärder. Framförallt har bemanningen på företagets 
larmcentral förstärkts och sen förra helgen ska problemen vara lösta och 
meddelssvarstiden ligger idag på 40 sek. 
Förhandlingar pågår om ekonomisk kompensation och kommunen kommer 
inom kort ha ett möte med företaget.

2. Nya enhetschefer
Elisabeth Cronsioe och Thomas Andersson presenterade sig för nämnden.

3. Information från ordförande
Jullunchen den 17 december kommer genomföras som planerat förutsatt att 
myndigheternas rekommendationer gällande pågående covid-19 pandemi 
medger det. Nämnden kommer på sammanträdet den 26 november 
informeras vidare. 
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 oktober 2020

Justerandes sign

§ 76 forts

Planeringskonferensen den 11 februari kommer genomföras som planerat 
förutsatt att covid-19 läget då medger att det kan ske på ett säkert sätt och 
följa gällande rekommendationer.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar, handlignsid: Von 
2020.822.  
________
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 oktober 2020

Justerandes sign

Von § 77 Dnr VON 2020/45

Resultat nationella brukarundersökningen 2020

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

Ärendebeskrivning
För åttonde året i rad har Socialstyrelsen genomfört sin stora undersökning 
kring vad äldre tycker om äldreomsorgen. Enkäten vänder sig till personer 
som är 65 år och äldre som har hemtjänst eller bor på särskilt boende. 
Syftet med undersökningen är att ge enskilda äldre en röst samt att ta fram 
kvantitativa mått på äldreomsorgen utifrån brukarnas perspektiv. Det 
möjliggör att utfallet av insatser kan användas som grund för 
förbättringsarbetet ute på de olika enheterna. Då svarsfrekvensen i 
genomsnitt är 50 % innebär det i snitt att häften av de boende eller de med 
hemtjänst tyvärr inte svarat. Är det färre än sju svarande på en enhet 
redovisas inte svaren. 

Sammanfattning av resultaten för Tomelilla både äldreboenden och 
hemtjänst:

Högt betyg till bemötandet
Årets brukarundersökning bland äldre visar bland annat att man är nöjd med 
det bemötande man får, både inom hemtjänsten och på särskilda boenden. 
Dessutom har andelen som tycker att maten som serveras på särskilda 
boende smakar bra, ökat med 12 procentenheter, från 69 till 81 procent. 
96 procent, en liten ökning från i fjol, tycker att man får bra bemötande från 
personalen på boendet och inom hemtjänsten är det 93 procent. Att ge sig tid 
att se brukaren och ge ett gott bemötande kan vara avgörande för 
välbefinnandet. Därför är verksamheternas satsningar på att digitalisera 
viktiga för att få tid till mänskliga möten där de behövs bäst. 
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 oktober 2020

Justerandes sign

§ 77 forts

Tryggheten har minskat
Förra året var det 85 procent som kände sig trygga med sin hemtjänst, i år 
har det sjunkit med fyra procentenheter. På boenden har andelen som känner 
sig trygga minskat från 95 procent till 88 procent. Enkäterna skickades ut i 
mitten på mars när covid-19-pandemi blev känd, äldre skulle isolera sig och 
det blev besöksförbud på boenden. Pandemin har påverkat känslan av 
trygghet i hela samhället men allra mest hos äldre. 

Ensamhetskänslan har inte ökat 
På nationell nivån är det en större andel, av dem som bor på särskilt boende, 
som uppger att de har besvär av ängslan, oro eller ångest liksom av ensamhet 
då och då, jämfört med föregående år. Det är kanske inte konstigt med tanke 
på rådande covid-19-pandemi, men lokalt i Tomelilla syns inte samma trend. 
Verksamheterna har varit behjälpliga med att hålla kontakten med anhöriga 
på olika sätt, både via ”skärmtälten” och via dator, läsplatta och mobil.  

Maten smakar – bättre 
Nöjdheten med maten på särskilda boende har ökat med hela 12 
procentenheter, från 69 procent till 81 procent. Maten och måltidsmiljön är 
viktig både för välbefinnandet och hälsan. Arbetet på boenden tillsammans 
med kommunens måltidsverkstad ser ut att ha varit uppskattat. 

Ekonomiska konsekvenser
Redovisningen medför inga extra kostnader. 

Barnperspektivet
Undersökningen vänder sig endast till äldre personer

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 oktober 2020

Justerandes sign

§ 77 forts

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till 
våd och omsorgsnämnden
Vård och omsorgsnämnden beslutar godkänna informationen och att lägga 
densamma till handlingarna.

Beslutsunderlag
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott § 52/2020, handlingsid: Von 
2020.797.
Så är det att ha hemtjänst i Tomelilla kommun, handlingsid: Von 2020.748.
Så är det att bo på särskilda boende i Tomelilla kommun, handlingsid: Von 
2020.747.
Handlingsplan hemtjänst Västra, handlingsid: Von 2020.793.
Handlingsplan Brinkehem, handlingsid: Von 2020.792.
Handlingsplan hemtjänst Brösarp, handlingsid: Von 2020.791.

Tidigare behandling
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott § 52/2020:
Vård och omsorgsnämnden beslutar godkänna informationen och att lägga 
densamma till handlingarna.
_________

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 oktober 2020

Justerandes sign

Von § 78 Dnr VON 2020/49

Rutin för beredning inför nämnd och utskott

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

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 23 september 2020, ksau § 
201/2020, att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en rutin för hur 
beredning inför nämnd, utskott och styrelse ska gå till. Anledningen främst 
att en granskning visat att enhetliga rutiner för detta inte fanns i kommunen.

En rutin som ska gälla från och med 1 november har nu tagits fram av 
förvaltningen.

Nämndsekreteraren har också av kanslichefen informerats om att på ett 
ordförandemöte i början av oktober bestämdes att ordförande framöver ska 
erhålla utkastet till protokoll och ge sitt godkännande innan det skickas till 
justeraren. Det är inget som skrivits in i den nya rutinen så respektive 
nämndsordförande har möjlighet att bestämma att protokollet även 
fortsättningsvis skickas till ordförande och justerare så fort det är klart för 
faktakontroll.

Nackdelen med att inte göra så är att tiden mellan sammanträde och justering 
kan komma att behöva förlängas. Med nuvarande rutin justeras protokollet 
normalt 4-5 arbetsdagar efter sammanträdet. Tiden behöver troligen 
förlängas med denna nya rutin för om alla inte är överens om 
formuleringarna kan det behövas några arbetsdagar för att bli det. Med den 
nya rutinen kan det ta några dagar från protokollet är klart tills att det kan 
skickas till justeraren men det beror på hur snabbt ordförande återkopplar till 
nämndsekreteraren.

Arbete pågår med att införa digital justering av protokoll. När den rutinen är 
i drift blir denna fråga troligen inte aktuell.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 oktober 2020

Justerandes sign

§ 78 forts

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. När digital justering är i drift kommer det att innebära mindre 
transporter till kommunhuset i Tomelilla för att justera protokoll.

Uppföljning
Det har inte fastställts att någon formell uppföljning av den nya 
beredningsrutinen ska ske.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar, handlingsid: Von 
2020.820.
Rutin för beredning inför nämnd styrelse och utskott, handlingsid: Von 
2020.789.  
________

Beslutet skickas till:
Socialchef Camilla Andersson
Kanslichef Johan Linander
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 oktober 2020

Justerandes sign

Von § 79 Dnr VON 2020/32

Skånetrafikeninfo samt protokoll från politiker och 
tjänstemannaråd

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

Ärendebeskrivning
Från Skånetrafiken har inkommit senaste protokollet från politiker och 
tjänstemannarådet samt därtill kompletterande information.

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till 
vård och omsorgsnämnden
Vård och omsorgsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna.

Beslutsunderlag
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott § 51/2020, handlingsid: Von 
2020.796.
Underrättelse - Protokoll politiker- och tjänstemannaråd 201009, handlingsid: 
Von 2020.675
Protokoll Politiker och tjänstemannaråd 2020-09-09, handlingsid: Von 
2020.712.

Tidigare behandling
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott § 51/2020:
Vård och omsorgsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna.
_________

Beslutet skickas till:
Kvalitetschef Christel Nilsson
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 oktober 2020

Justerandes sign

Von § 80 Dnr VON 2020/50

Sammanträdesdagar 2021 Von och Vonau

Vård och omsorgsnämndens beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att fastställa sammanträden för 2021 för 
nämnd och arbetsutskott enligt förslaget i ärendebeskrivningen.

Ärendebeskrivning
Vård och omsorgsnämnden föreslås ha elva sammanträden 2021. De är 
förlagda till torsdagar klockan 08.30. I första hand kommer sammanträdena 
äga rum i lokal Äppelkriget i kommunhuset. Om Äppelkriget inte är ledigt 
förhyrs extern lokal. 

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslås ha elva sammanträden. 
De äger rum på torsdagar två veckor innan nämndens sammanträde klockan 
08.30 och lokal Svea Hund i kommunhuset bokas i första hand för utskottets 
sammanträden

Kommunstyrelsens arbetsutskott kommer ha 17 sammanträden under 2021. 
I stort sett två sammanträden per månad bortsett från under sommaren. 
Nämndsekreterarens bedömning är därför att deras sammanträdesplan inte 
behöver beaktas vid planeringen då det aldrig är långt till nästa KSAU efter 
vård och omsorgsnämndens planerade sammanträden.

Ordförandeberedning inför Vonau och Von sammanträden sker normalt 
första måndagen i månaden. En kommunövergripande beredningsrutin har 
på uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott tagits fram och gäller från 
den 1 november 2020.Handlingar till respektive månads sammanträde ska 
normalt vara nämndsekreteraren till handa senast två arbetsdagar innan 
ordförandeberedningen för att kunna färdigställas och distribueras dagen 
innan beredning. Ärenden som inte är färdigställda till 
ordförandeberedningen ska alltid godkännas av ordförande innan det läggs 
till dagordningen till sammanträdet.

Kallelse och handlingar till nämnd och utskott publiceras i läsplattorna sex 
kalenderdagar före varje sammanträde. 
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 oktober 2020

Justerandes sign

§ 80 forts

Ärenden som ska behandlas i vård och omsorgsnämnden bör, i enlighet med 
nämndens reglemente, ha behandlats i vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott innan de tas upp för behandling i nämnden.

Vård och omsorgsnämnden
Sammanträdesdag Klockan
8 januari 8:30
25 februari 8.30
25 mars 8.30
29 april 8.30
27 maj 8.30
24 juni 8.30
26 augusti 8.30
30 september 8.30
28 oktober 8.30
25 november 8.30
16 december 8.30

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdag Klockan
14 januari 8.30
11 februari planeringsdag
11 mars 8.30
15 april 8.30
12 maj (onsdag) 8.30
10 juni 8.30
12 augusti 8.30
16 september 8.30
14 oktober 8.30
11 november 8.30
2 december 8.30

Ekonomiska konsekvenser
Att besluta om sammanträdesdagar får inga ekonomiska konsekvenser.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 oktober 2020

Justerandes sign

§ 80 forts

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

Miljöperspektivet
Samtliga sammanträdeshandlingar är sedan länge digitala och under 2021 
kommer digital protokolljustering dessutom införas vilket innebär att 
ordförande och justerare inte behöver resa till kommunhuset för att justera 
protokollen.

Uppföljning
Ingen formell uppföljning kommer ske av beslutade sammanträdestider

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att fastställa sammanträden för 2021 för 
nämnd och arbetsutskott enligt förslaget i ärendebeskrivningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar, handlingsid: Von 
2020.816.  
________

  

Beslutet skickas till:
Kanslichef Johan Linander
Nämndadministratör Patrik Månehall
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 oktober 2020

Justerandes sign

Von § 81 Dnr VON 2015/36

Uppföljning av Äldreomsorgsplanen 2015-2020 
samt införande av nulägeskarta

Vård och omsorgsnämndens beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av 
äldreomsorgsplan 2015-2020 samt att från och med 2021 ersätta den med 
verksamhetens årliga nulägeskarta och använda den som grund för utveckling 
av äldreomsorgen. 

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog 25 april 2016 Äldreomsorgsplanen 2015–2020. 
Planen innehåller en nulägesbeskrivning samt vilka krav och behov som finns 
under plantiden. Planens syfte var att utveckla och förbättra stödet för de 
äldre under femårsperioden. Vård och omsorgsnämnden har ansvarat för 
planens genomförande, uppföljning och utveckling under perioden. 

Planen har utvecklat stödet till de äldre 
Uppföljningen visar att det skett en positiv utveckling på de område som 
planen fokuserat på och att förvaltningen i stort följt satsningarna i planen. 
Den nationella modellen ”Individens behov i centrum” IBIC lyfter fram den 
äldres egen uppfattning om sitt behov och är en etablerad metod i 
handläggning och vid genomförandet, både i ordinärt och särskilt boende. 
Tomelilla modellen Trygg hemgång har ökat trygghet och delaktighet för de 
äldre och deras anhöriga vid hemkomst från sjukhusvistelse men har inte 
medfört kostnader för färdigbehandlade. Behovet av korttidsplatser har inte 
ökat som planen anger utan successivt minskat. Samma utveckling ses när det 
gäller behovet av permanenta lägenheter. Heltidsarbetet som norm är en 
viktig del i rekryteringsarbetet. Personalens kompetens har tillvaratagits i de 
olika arbetsformerna och stärkts genom olika utbildningssatsningar. Den 
digitala mognaden har ökat genom att digitala arbetsformer och insatser har 
införts både för att utveckla läkemedelshanteringen och att ge alla 
medarbetare tillgång till ett mobilt kvalitetsledningssystem. 
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 oktober 2020

Justerandes sign

§ 81 forts

Uppföljning av de sju utvecklingsområden
 Värdigt liv och värdegarantier
 Äldres behov i centrum
 Rättssäkerhet i det särskilda boendet.
 Säker hemgång efter sjukhusvistelse/sjukvård i hemmet
 Boendeformer
 Personalens kompetens och rekryteringsbehov
 e-hälsa och digitala tjänster

Värdigt liv och värdegarantier
För att implementera kommunens egna värdegarantier som antagits i 
nämnden 2014, har verksamheten arbetat med Socialstyrelsens 
vägledningsmaterial ”Äldreomsorgens nationella värdegrund”. 
Värdegrundsledare har arbetat tvärsektoriellt i arbetet och i samtliga enheter. 
Lokala rutiner har tagits fram i samband med detta arbete. Den individuella 
genomförandeplanen är en mycket viktig del i arbetet och arbetet med denna 
är ett ständigt pågående utvecklingsarbete och följs upp minst två gånger per 
år. 

Äldres behov i centrum
Individens behov i centrum (IBIC) är det nya namnet på denna nationella 
utredningsmodell som har implementerats under planperioden. Den äldres 
egen uppfattning om sitt behov uppmärksammas och dokumenteras och 
ligger till grund för både behovsbedömning och i genomförandet.

Rättssäkerhet på särskilt boende
Biståndshandläggarna bedömer behov och fattar individuella beslut vid 
inflyttning till särskilt boende på samma sätt som i ordinärt boende. Natt 
bemanningen stärktes i början på planperioden. Medarbetarna har tillgång till 
rutinen hur man når chefer/ledning under kväll, natt och helger vid 
oförutsedda händelser. 
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 oktober 2020

Justerandes sign

§ 81 forts

Säker hemgång efter sjukhusvistelse och sjukvård i hemmet.
Under planperioden har ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal tecknats som 
innebär att de mest sjuka ska kunna vårdas i hemmet i samverkan med 
primärvården. En ny lagstiftning kring samverkan vid utskrivning från 
slutenvård som innebär korta vårdtider tillkom under planperioden. Detta 
har i hög grad påverkat äldreomsorgen. Verksamheten har behövt se över 
arbetssätt, kompetensutveckling, samverkan, hjälpmedelsförsörjning och 
korttidsboende. Trygg hemgångkonceptet som startade 2017 gav goda 
effekter och erfarenhet. Arbetet behövde integreras i ordinarie 
hemtjänstområde för bättre effektivitet och likställighet. Medarbetare i 
hemtjänst utbildas nu i rehabiliterande förhållningssätt enligt en fastställd 
plan. Arbetsnamnet är Trygg hemma. Slutsatsen är att genom gott samarbete 
med primärvård, kommunens hälso- och sjukvård samt en hög kompetens i 
hemtjänsten så går patienterna snabbt och säkert hem till den egna bostaden 
efter en sjukhusvistelse.

Boendeformer
Inför planperioden bedömde verksamheten att behovet av korttidsplatser 
skulle öka men behovet har succesivt minskat från fjorton till fyra platser. 
Behovet av särskilt boende för personer med demenssjukdom har mötts upp 
genom att verksamheten har omvandlat två enheter till demensboende. 
Under perioden har behovet av särskilt boende och tillgången på lägenheter 
varit i fas. Tillgången för parboende har varit större än efterfrågan och 
verksamheten har en överkapacitet av lägenheter som är lämpliga för par. 

Personalens kompetens och rekryteringsbehov
Kompetensutveckling inom områdena demenssjukdomar, psykisk ohälsa, 
rehabilitering, sjukvård och bemötande genomförs på olika sätt och i olika 
omfattning utifrån enheternas behov och professioner. Under planperioden 
har tillsvidareanställda medarbetare utan formell kompetens, erbjudits 
möjlighet till studier. Ca tio medarbetare har fullföljt studierna. 
Kompetensförsörjningen har varit god inom de flesta yrkesgrupper dock 
anses sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut som ett bristyrke. Dock 
har arbetsgivaren inte behövt sänka kraven på kompetensen utan 
rekryteringsprocessen har blivit mer utdragen men slutligen tillgodosedd. 
Heltidsarbete som norm gör verksamheten till en attraktiv arbetsgivare vilket 
förhoppningsvis säkrar kompetensförsörjningen över tid.
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§ 81 forts

E-hälsa och digitala tjänster
Digitalisering har varit i fokus under planperioden. En övergripande strategi 
för kommunen har tagit fram – Digitalt först. Samtliga trygghetslarm är 
numera digitala och hela larmkedjan är säkrad. Andra tekniker som införts är 
läkemedelsrobot, digital läkemedelshantering och läkemedelsskåp, 
planeringsverktyg för insatser, digitala möten och Nyby appen som används 
för att bygga nätverk mellan de som vill hjälpa och de som vill ha hjälp. 
Ipads, läsplattor, används ute i verksamheterna på olika sätt, inte minst för att 
hjälpa de äldre att hålla kontakt med sina anhöriga. 
Digital utveckling kräver förändring av arbetssätt för medarbetarna att 
implementera och kommunicera med de äldre. Dialoger kring e-hälsa och 
digitala hjälpmedel har genomförts med medborgare i olika forum. 

Ekonomiska konsekvenser
Arbetet har följt den fastlagda budgeten. 

Barnperspektivet
Planen har enbart vänt sig till äldre.  

Miljöperspektivet
Har beaktats i de olika åtgärderna som följts av planen.  

Uppföljning
Uppföljning är gjord av denna planen. 

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av 
äldreomsorgsplan 2015-2020 samt att från och med 2021 ersätta den med 
verksamhetens årliga nulägeskarta och använda den som grund för utveckling 
av äldreomsorgen. 
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§ 81 forts

Beslutsunderlag
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott § 53/2020, handlingsid: Von 
2020.798.
Äldreomsorgsplan 2015 2020 - slutgiltig version, handlingsid: Von 
2016.1056.
Äldreomsorgsplan kortversion 2015-2020, handlingsid: Von 2016.1380.
Nulägeskarta för målprocessen 2021, handlingsid: Von 2020.817.

Tidigare behandling
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott § 53/2020:
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av 
äldreomsorgsplan 2015-2020 samt att från och med 2021 ersätta den med 
verksamhetens årliga nulägeskarta och använda den som grund för utveckling 
av äldreomsorgen.
_________

Beslutet skickas till:
Socialchef Camilla Andersson
Kvalitetschef Christel Nilsson
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 oktober 2020

Justerandes sign

Von § 82 Dnr VON 2020/30

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut 
inom stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) , kvartal 3 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.

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

Uppföljning
Nästa uppföljning kommer ske efter kvartal 4.

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till 
vård och omsorgsnämnden
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen för 
rapporteringsperioden och överlämnar densamma till revisorerna.

Beslutsunderlag
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott § 54/2020, handlingsid: Von 
2020.799.

Tidigare behandling
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott § 54/2020:
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 
29 oktober 2020

Justerandes sign

Von § 83 Dnr VON 2020/30

Statistikrapport för ej verkställda gynnande beslut 
inom stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS), kvartal 3 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.

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

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

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda konsekvenser gällande detta 
perspektiv
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Uppföljning
Nästa uppföljning kommer ske efter kvartal fyra.

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till 
vård och omsorgsnämnden
Vård och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten till 
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott § 55/2020, handlingsid: Von 
2020.800.

Tidigare behandling
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott § 55/2020:
Vård och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten till 
kommunfullmäktige.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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TOMELILLA KOMMUN
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29 oktober 2020
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Von § 84 Dnr VON 2020/31

Rapportering av ej verkställda gynnande SoL 
beslut inom äldre- och handikappomsorgen (SoL) - 
kvartal 3 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 tredje kvartalet 2020 finns inget att rapportera. Samtliga beslut enligt 
socialtjänstlagen har verkställts inom 90 dagar.  

För andra kvartalet 2020 fanns 11 icke verkställda beslut att rapportera.  
Samtliga beslut var gynnande beslut inom dagverksamheten vännen som 
avbrutits och inte verkställts åter inom 90 dagar. Vännens dagverksamhet 
stängdes den 1 april 2020 på grund av covid-19 pandemin. Samtliga beslut är 
åter verkställda under kvartal tre då Vännens dagverksamhet öppnade åter 
den 24 september 2020. Alla 11 beslut har därmed varit icke verkställda 
under en sammanhängande period på 176 dagar.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv
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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
Uppföljning kommer ske efter kvartal fyra.

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till 
vård och omsorgsnämnden
Vård och omsorgsnämnden beslutar godkänna rapporteringen och 
överlämna densamma till revisorerna.

Beslutsunderlag
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott § 56/2020, handlingsid: Von 
2020.801.

Tidigare behandling
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott § 56/2020:
Vård och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten till 
kommunfullmäktige.
_________

Beslutet skickas till:
Revisorerna
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Von § 85 Dnr VON 2020/31

Statistikrapportering av ej verkställda gynnande 
beslut inom äldre- och handikappomsorgen (SoL), 
kvartal 3 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.

Under tredje kvartalet 2020 har inga beslut enligt 4 kap 1 § SoL rapporterats 
till IVO som ej verkställda.

För andra kvartalet 2020 fanns 11 icke verkställda beslut att rapportera.  
Samtliga beslut är åter verkställda från den 24 september 2020. 11 beslut har 
därmed varit icke verkställda under en sammanhängande period på 176 
dagar.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv.
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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
Uppföljning kommer ske efter kvartal fyra.

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till 
vård och omsorgsnämnden
Vård och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten till 
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Våd och omsorgsnämndens arbetsutskott § 57/2020, handlingsid: Von 
2020.802.

Tidigare behandling
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott § 57/2020:
Vård och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten till 
kommunfullmäktige.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Von § 86 Dnr VON 2020/4

Delegeringsbeslut september 2020

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

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

Antal redovisade beslut:
Vård och omsorg – september: 187

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till 
vård och omsorgsnämnden
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
delegeringsbeslut för september 2020.

Beslutsunderlag
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott § 58/2020, handlingsid: Von 
2020.803.
Delegeringsbeslut SoL och LSS sep 2020, kvalitetschef Christel Nilsson, 
handlingsid: Von 2020.756.

Tidigare behandling
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott § 58/2020:
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
delegeringsbeslut för september 2020.
_________

Beslutet skickas till:
Kvalitetschef Christel Nilsson
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Von § 87 Dnr VON 2020/3

Anmälningsärenden 2020

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

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige 21 september
§ 115: Svar på motion - Uppmärksamma även lång och trogen
tjänst inom Daglig verksamhet
Kommunfullmäktige beslutar att delvis besvara motionen med det som
personalen redan gör för att uppmärksamma avslut och födelsedagar inom
daglig verksamhet.

§ 118 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) 1:a kvartalet 2020
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

§ 119 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom äldre- och 
handikappomsorgen (SoL) 1:a kvartalet 2020
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

§ 120 Motion - Offentligt drivna vårdboenden
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning.

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

Beslutsunderlag
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott § 59/2020, handlingsid: Von 
2020.804.

Tidigare behandling
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott § 59/2020:
Vård och omsorgsnämnden beslutar lägga redovisningen av 
anmälningsärenden till handlingarna.
_________
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