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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
17 december 2020

Justerandes sign

Övriga närvarande:

Ej tjänstgörande ersättare
Britt-Marie Liljeholm (S), deltog på distans

Övriga
Olof Hammar, nämndsekreterare
Camilla Andersson, socialchef
Patrik Sikt, omsorgschef
Jonas Svensson, verksamhetscontroller, § 88 
Josefin Brumme, HR-strateg, § 90, deltog på distans

Ärenden vid dagens sammanträde med Vård och 
omsorgsnämnden

§ 88 Dialoger och informationsärenden 2020-12-17
§ 89 Nulägeskarta för målprocessen 2021
§ 90 Systematiskt arbetsmiljöarbete 2019
§ 91 Synpunkter och frågor gällande BISAM funktionen
§ 92 Svar på öppet brev gällande BISAM-funktionen
§ 93 Remiss - Motion om språkkrav i svenska för anställning inom 

äldreomsorgen
§ 94 Avtal om kommunalt driftbidrag till anläggning för korttidsvistelse i 

Simrishamns kommun
§ 95 Gemensamt verksamhetshus för socialpsykiatri, café Kryddan, Soffta m m
§ 96 Intern kontroll 2021 - Vård och omsorgsnämnden
§ 97 Verksamhetsuppföljning egen regi
§ 98 Delegeringsbeslut oktober 2020
§ 99 Delegeringsbeslut november 2020
§ 100 Anmälningsärenden november 2020
§ 101 Anmälningsärenden december 2020
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 december 2020

Justerandes sign

Von § 88 Dnr VON 2020/2

Dialoger och informationsärenden 2020-12-17

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

Ärendebeskrivning
Följande dialoger och informationsärenden behandlas på dagens 
sammanträde:

Ny omsorgschef och ny verksamhetscontroller
Omsorgschef Patrik Sikt och verksamhetscontroller Jonas Svensson 
presenterade sig för nämnden.

Covid-19 pandemin
Socialchef Camilla Andersson informerade om följande:

Personalläget är ansträngt med i genomsnitt 10-12 personer frånvarande per 
dag. Dock var situationen än mer ansträngd tidigt i våras. Inom 
sjuksköterskegruppen har inte alla önskemål om ledigheter under kommande 
helger kunnat uppfyllas.

Region Skåne har meddelat att läget är tufft inom sin verksamhet.

Det har inte förekommit några omfattande utbrott av covid-19 bland brukare 
i kommunen utan det har handlat om enstaka fall. Även inom 
smittspårningsverksamheten är läget ansträngt.

Det finns för närvarande inget besöksförbud på kommunens äldreboenden 
men det finns instruktioner från länsstyrelsen at följa om det behöver införas 
ett sådant.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 december 2020

Justerandes sign

§ 88 forts

Inför julhelgen så är det framtaget rutiner för de brukare som firar jul utanför 
boendet. Deras anhöriga kommer få information kring rutinerna om det blir 
aktuellt. Testning för covid-19 kommer ske av de brukare som firat jul på 
detta sätt.

Övrigt
Övrig information från socialchefen:

Det är just nu mycket fokus i verksamheten även på lokalförsörjningsfrågor. 
Nämnden har tidigare informerats om att det finns tomma platser på flera av 
kommunens boende. Några hyreskontrakt löper ut under 2022. Därav en 
översyn där verksamhetens ambition är att nyttja samtliga lokaler så effektivt 
som möjligt.

Information från nämndsekreteraren
Nämndsekreterare Olof Hammar informerar om följande:

- Digital justering av protokoll 2021
Från och med nästa sammanträde i januari 2021 kommer nämndens 
protokoll att justeras digitalt.

- Årshjul 2021 för vård och omsorgsnämnden
Nämndsekreterare Olof Hammar gick igenom nämndens årshjul för 
2021 med fokus på de förändringar som kommer ske jämfört med 
2020.

Planeringsdagen 11 februari 2021
Nämnden var enig om att det inte var lämpligt att genomföra 
planeringsdagen på Brösarps Gästis den 11 februari 2021.på grund av 
pågående pandemi Nämndsekreteraren fick i uppdrag att avboka och istället 
boka Stenhuset, fd sparbankshuset, på torget i Tomelilla, för 
planeringsdagen.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 december 2020

Justerandes sign

§ 88 forts

Tack för i år och god jul och gott nytt år
Vård och omsorgsnämnden avslutade årets sista sammanträde med att 
framföra ett tack till verksamheten för det fantastiska arbete man utfört detta 
speciella år. Nämnden önskade alla en god jul och ett gott nytt år.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar, handlingsid: Von 
2020.957.
Årshjul 2021 vård och omsorgsnämnden, handlingsid: Von 2020.958.
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 december 2020

Justerandes sign

Von § 89 Dnr VON 2020/58

Nulägeskarta för målprocessen 2021

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

Ärendebeskrivning
Vård och omsorgsnämnden beslutade 2020-10-28 att från och med 2021 
ersätta äldreomsorgsplanen med verksamhetens årliga nulägeskarta och 
använda den som grund för utveckling av äldreomsorgen.

Socialchefen har nu utarbetat en nulägeskarta inför målprocessen 2021 (mål 
för 2022).

Ekonomiska konsekvenser
Att presentera nulägeskartan för nämnden får inga 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.

Uppföljning
Verksamhetens nulägeskarta kommer följas upp årligen.

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 december 2020

Justerandes sign

§ 89 forts

Beslutsunderlag
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott § 68/2020, handlingsid: Von 
2020.936.
Nulägeskarta för målprocessen 2022 2020-12-10, handlingsid: Von 2020.946.  

Tidigare behandling
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott § 68/2020:
Vård och omsorgsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna.
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 december 2020

Justerandes sign

Von § 90 Dnr VON 2020/60

Systematiskt arbetsmiljöarbete 2019

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

Ärendebeskrivning
Systematiskt arbetsmiljöarbete handlar om arbetsgivarens arbete med att 
undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att 
ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande
arbetsmiljö uppnås. Arbetsgivaren skall varje år göra en uppföljning av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. Om det inte fungerat bra
skall det förbättras. Uppföljningen skall dokumenteras skriftligt om det finns 
minst tio arbetstagare i verksamheten.

Vid ett möte nyligen mellan revisorerna och HR-chefen lyftes att nämnderna 
inte kände till resultaten från det systematiska arbetsmiljöarbetet. HR-chefen 
fick i uppdrag att redovisa SAM-rapporten per verksamhet för respektive 
ansvarig nämnd.

På dagens sammanträde medverkade HR-strateg Josefin Brumme och 
redovisade en sammanfattning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för 
2019 inom stöd och omsorg. 

Ekonomiska konsekvenser
Att redovisa resultatet av det systematiska arbetsmiljöarbetet för nämnden får 
inga ekonomiska konsekvenser.

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

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 december 2020

Justerandes sign

§ 90 forts

Uppföljning
Nämnden kommer under 2021 få redovisat SAM-arbetet för 2020.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar, handlingsid: Von 
2020.959.
Presentation 17 dec VoN SAM 2019, handlingsid: Von 2020.929.
_________

Beslutet skickas till:
HR-chef Johan Lexfors
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 december 2020

Justerandes sign

Von § 91 Dnr VON 2020/56

Synpunkter och frågor gällande BISAM funktionen

Vård och omsorgsnämndens beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att avge svar enligt förvaltningens 
förslag i ärendebeskrivningen.

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

Protokollsanteckning
Mona Nihlén (V) och Axel Olsson (S) lämnar följande protokollsanteckning:

Vi anser att detta kunde ha hanterats på ett mycket smidigare sätt.
Att först besluta att nedmontera en verksamhet som i många hänseende 
fungerar och möter brukares behov för att sedan starta en styrgrupp för att 
planera en ny verksamhet anser vi är fel väg att gå. Detta glapp som bildas 
skapar en onödig oro hos denna grupp med psykiska funktionsvariationer. 
Denna grupp i samhället som ofta glöms bort men där BISAM gjort deras 
röst hörd. Här har man helt frångått det viktiga brukarinflytande man annars 
så gärna talar om och fattat beslut utan att ta reda på vilka risker och 
konsekvenser det kan få för verksamhet och brukare.

Ärendebeskrivning
Maria Samuelsson har i funktionen som BISAM – 
Brukarinflytandesamordnare i Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och 
Ystad tillskrivit socialnämnderna (som i Tomelillas fall blir vård och 
omsorgsnämnden) i fem kommuner kring det beslut som ”Styrgruppen 
vuxna samverkan” fattat under 2020 att BISAM-funktionen inte behövs från 
årsskiftet. Samordnaren ser fram emot ett förtydligande från respektive 
kommuns nämnd i avvecklandet av BISAM-funktionen.

Förvaltningen, stöd och omsorg i Tomelilla kommun, har genom socialchef 
Camilla Andersson lämnat följande förslag till svar:
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 december 2020

Justerandes sign

§ 91 forts

Tomelilla kommun har genom överenskommelsen om samverkan mellan 
Region Skåne och sydöstra Skånes kommuner gällande personer med psykisk 
funktionsnedsättning gett en styrgrupp med utsedda representanter från varje 
kommun och från regionen beslutsmandat. Styrgruppen ansvarar för att 
skapa nödvändiga förutsättningar för samverkan genom gemensam 
planering, genomförande och uppföljning.  

Hur samverkan ska gå till ansvarar styrgruppen för. Vård och 
omsorgsnämnden förutsätter att styrgruppen gör bedömningar och fattar 
beslut med fokus på vad som är till gagn för målgruppens behov framöver i 
sydöstra Skånes kommuner. Vård och omsorgsnämnden hänvisar till de 
besked som getts av styrgruppen rörande dina frågor.

Ekonomiska konsekvenser
Att avlämna svar till samordnaren får inga 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.

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

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till 
vård och omsorgsnämnden
Vård och omsorgsnämnden beslutar att avge svar enligt förvaltningens 
förslag i ärendebeskrivningen.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 december 2020

Justerandes sign

§ 91 forts

Beslutsunderlag
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott § 64/2020, handlingsid: Von 
2020.896.
BISAM information 20200629 jpg, handlingsid: Von 2020.840.
Öppet brev till Styrgruppen angående BISAM-funktionens avskaffande, 
handlingsid: Von 2020.839.
Borttag BISAM i YA png, handlingsid: Von 2020.838.
Kännedom kring avvecklande av BISAM-funktionen/ 
maria.samuelsson@ystad.se, handlingsid: Von 2020.837.

Tidigare behandling
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott § 64/2020:
Vård och omsorgsnämnden beslutar att avge svar enligt förvaltningens 
förslag i ärendebeskrivningen.
_________

Beslutet skickas till:
Maria Samuelsson, BISAM
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 december 2020

Justerandes sign

Von § 92 Dnr VON 2020/56

Svar på öppet brev gällande BISAM-funktionen

Vård och omsorgsnämndens beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att besvara frågorna i det öppna brevet 
från Agneta Ståhl enligt förvaltningens förslag till svar i ärendebeskrivningen.

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

Protokollsanteckning
Mona Nihlén (V) och Axel Olsson (S) lämnar följande protokollsanteckning:

Vi anser att detta kunde ha hanterats på ett mycket smidigare sätt.
Att först besluta att nedmontera en verksamhet som i många hänseende 
fungerar och möter brukares behov för att sedan starta en styrgrupp för att 
planera en ny verksamhet anser vi är fel väg att gå. Detta glapp som bildas 
skapar en onödig oro hos denna grupp med psykiska funktionsvariationer. 
Denna grupp i samhället som ofta glöms bort men där BISAM gjort deras 
röst hörd. Här har man helt frångått det viktiga brukarinflytande man annars 
så gärna talar om och fattat beslut utan att ta reda på vilka risker och 
konsekvenser det kan få för verksamhet och brukare.

Ärendebeskrivning
Agneta Ståhl. brukarrevisor I SÖSK, har skrivit ett öppet brev till politikerna 
i SÖSK-kommunerna med anledning av förändringarna av BISAM-
funktionen enligt handlingsid: Von 2020.960.

Frågan är följande:
Hur tänker man som politiker när man tar bort en heltidstjänst, inom 
socialpsykiatrin, nu när den psykiska ohälsan ökar?

Förvaltningen, genom socialchef Camilla Andersson, föreslår att brevet 
besvaras enligt följande:

En överenskommelse om samverkan och gemensam kunskapsutveckling 
kring personer som riskerar eller har psykisk ohälsa finns sedan 2010. 

13



TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 december 2020

Justerandes sign

§ 92 forts

Denna överenskommelse inbegriper kommunerna Simrishamn, Sjöbo, 
Skurup, Tomelilla och Ystad och inom dessa, förvaltningarna: 

- Socialförvaltning/motsvarande (socialpsykiatri, LSS, IFO, Barn- och 
familj)

- Barn- och Utbildningsförvaltning/motsvarande 

För Region Skåne och andra hälso-och sjukvårdsverksamheter ingår i 
överenskommelsen: 

- Barn och Ungdomspsykiatrin (BUP) och Första Linjen (FL)
- Barn- och Ungdomshabiliteringen (BoU)
- Barnhälsovård (BHV)
- Psykiatriska öppenvårdsverksamheter, Region Skåne
- Primärvård/Hälsovalsenhet, Region Skåne
- Capio Vårdcentraler (primärvård)

Ovanstående samverkansparter har bildat en samverkansorganisation och -
struktur som leds av en styrgrupp för samverkansöverenskommelsen och två 
samrådsgrupper, en för målgruppen vuxna och en för målgruppen 
barn/unga. Samrådsgrupperna arbetar med att identifiera behov i respektive 
målgrupp och föreslå åtgärder, som efter beslut i styrgruppen realiseras och 
följs upp.

Avvecklingen av funktionen BISAM är inte ett politiskt ärende utan 
styrgruppen har beslutande mandat i frågor som rör avtalet.

Vård och omsorgsnämnden har satt ett mål för 2020 och 2021 på att 
- Delaktigheten och kommunikationen med kommuninvånarna inom 

nämndens verksamheter ökar.

Nämnden följer upp målen tre gånger per år och har därmed en insyn i att 
verksamhetens arbete utvecklas i nämndens beslutade riktning. Vi har fullt 
förtroende till att alla medarbetare som arbetar med nämnda målgrupp, 
vuxna med psykisk ohälsa, arbetar med delaktighet och inflytande. Vård och 
omsorgsnämnden ser därför inte att avvecklingen av BISAM funktionen 
kommer att försämra stödet och kvaliteten på insatserna. 
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 december 2020

Justerandes sign

§ 92 forts

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit att beslutet om svar får några ekonomiska 
konsekvenser.

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

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

Uppföljning
Beslutet om svar kräver ingen uppföljning.

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att besvara frågorna i det öppna brevet 
från Agneta Ståhl enligt förvaltningens förslag till svar i ärendebeskrivningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse socialchef Camilla Andersson, handlingsid: Von 2020.961.
Frågeställningar till Socialnämnd/motsvarande, handlingsid: Von 2020.962.
Öppet brev till Politikerna i SÖSK, handlingsid: Von 2020.960.
Svarsskrivelse från Styrgrupp rörande BISAM, handlingsid: Von 2020.963.
_________

Beslutet skickas till:
Brukarrevisor Agneta Ståhl
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 december 2020

Justerandes sign

Von § 93 Dnr VON 2020/52

Remiss - Motion om språkkrav i svenska för 
anställning inom äldreomsorgen

Vård och omsorgsnämndens förslag till 
kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att avstyrka motionen eftersom det framgår av 
förvaltningens utredning att det redan finns språkkrav vid såväl anställning i 
kommunen som hos den entreprenör som kommunen anlitar för delar av 
utförandet.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 oktober 2020 att remittera 
motionen till förvaltningen för beredning och därefter till vård och 
omsorgsnämnden för yttrande.

Per Gustafsson (SD) och Thony Blomgren (SD) har lämnat in motion 
om språkkrav i svenska för anställning inom äldreomsorgen med 
följande lydelse:

”Det är positivt att personer med utländsk bakgrund väljer att arbeta inom 
omsorgen, men då krävs det givetvis att språkkunskaperna i svenska är 
tillräckliga. 

Den som behöver vård och omsorg ska känna sig trygg i att förstå vad 
personalen säger och menar, men även att själv bli förstådd. Detta handlar 
främst om vårdtagarens tillit och trygghet, vilket är fundamentalt och högst 
rimligt att avkräva omsorgen. 

Otillräcklig kunskap i svenska hos personal kan betyda reell fara för att 
brukaren inte får den vård & omsorg vederbörande behöver och förväntas 
få. Därtill utgör språkförbistring risk för misstag av vårdplan och vid 
medicinering, vilket under rådande pandemi är än mer viktigt vilket kan vara 
direkt avgörande för enskilda brukare. 
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 december 2020

Justerandes sign

§ 93 forts

Vidare riskerar övrig personal merarbete då de utöver sina ordinarie 
arbetsuppgifter kan tvingas agera pedagog, kontrollant och kommunikatör åt 
kollegor som brister i svenska. Ett merarbete och ansvar som ger ökad 
arbetsbelastning, vilket i sin tur riskerar att ge utbrändhet och sjukskrivningar 
som följd. 

Det fackliga organet, Kommunalarbetaren har tidigare skildrat ett antal 
incidenter och arbetsmiljöproblem direkt kopplat till språkförbistringar, ex 
hur personal inte klarar att svara i telefon, formulera avvikelser och 
dokumentera på svenska https://ka.se/2018/06/12/stora-sprakproblem-i-
aldreomsorgen/Enligt Expressen & TT den 10/7 redogör man att Corona-
pandemin kan ha förvärrats bland våra äldreboende pga svag svenska. 
https://www.expressen.se/nyheter/coronaviruset/svag-svenska-kan-ha-
paverkat-covidvard/ 

Tomelilla kommun ska vara en attraktiv vård- och arbetsgivare, men även en 
integrationsskapande aktör. För att bibehålla och öka denna attraktion bör 
kommunen i samband med rekrytering, av såväl vikarierande- som ordinarie 
personal, inbegripa betryggande språkkunskaper i svenska i sin 
kravspecifikation. Lämpligen torde Tomelilla kommunen ställa motsvarande 
krav på externa aktörer som kommunen upphandlar. 

Språkkunskapen kan exempelvis vidimeras genom ett obligatoriskt språktest i 
nivå med Socialstyrelsens rekommendationer för godkänd svenska på 
gymnasienivå som minimikrav. Denna pretention torde även företes redan 
anställd personal tillsammans med erbjudan om betald svenskautbildning. 
Allt för att upprätthålla tillit och kvalitet åt våra enskilda vårdtagare, men 
även för minskad arbetsbörda, ökad kunskap och stolthet hos vårdpersonal i 
vår kommun.

Utifrån ovanstående yrkar Sverigedemokraterna att 
kommunfullmäktige beslutar:

- Att ge Vård- och Omsorgsnämnden i uppdrag att arbeta fram plan för 
ett obligatoriskt språktest med språkkrav minst enligt Socialstyrelsens 
rekommendationer vid rekrytering av såväl tillfällig- som ordinarie 
personal inom all äldreomsorg. 
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- Att ge Vård- och Omsorgsnämnden i uppdrag att ta fram plan för att 
säkerställa att all omsorgspersonal, såväl nuvarande som framtida, 
äger språkkunskaper åtminstone i enlighet med Socialstyrelsens 
rekommendationer.”

Förvaltningen, genom socialchef Camilla Andersson, har genomfört en 
utredning av de yrkanden Sverigedemokraterna lämnat i sin motion 
och kommit fram till följande: 

När det gäller ej legitimerade yrken så är det förvaltningens bedömning att 
det finns tillräckligt stöd för att leva upp språkkravet. Socialstyrelsens 
föreskrift SOSFS 2011:12 Grundläggande kunskaper hos personal som 
arbetar i socialtjänstens omsorg av äldre, innefattar allmänna råd på att 
personal ska ha en förmåga att förstå, tala, läsa och skriva svenska. 

Till stöd vid rekrytering och bemanning finns Chefsportalen samt 
kommunens övergripande Riktlinje för rekrytering i Tomelilla kommun 
tillsammans med dokument för upprättande av behovsanalys, kravprofil och 
stöd vid referenstagning. Utöver stöd i dokument och Chefsportal finns den 
centrala rekryterings- och bemanningsenheten som ska kvalitetssäkra 
kommunförvaltningens rekryteringar och bemanningar. 

Inte att förglömma är intervjutillfället med kandidaterna där arbetsgivaren ges 
tillfälle att närmare undersöka och i samtalen säkerställa kandidaternas 
kvalifikationer och kompetenser såväl utbildningsmässiga som yrkesmässiga. 
Denna kontroll sker idag både skriftligt och muntligt. 

I avtalet med våra entreprenörer Förenade Care så finns krav på 
språkkunskap under avsnittet som innefattar personalens kompetens.

Ekonomiska konsekvenser
Att bereda och yttra sig över motionen får i detta fall inga ekonomiska 
konsekvenser.

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

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

Uppföljning
Uppföljning ingår inte i uppdraget från ksau.

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till 
vård och omsorgsnämnden
Kommunfullmäktige beslutar att avstyrka motionen eftersom det framgår av 
förvaltningens utredning att det redan finns språkkrav vid såväl anställning i 
kommunen som hos den entreprenör som kommunen anlitar för delar av 
utförandet.

Beslutsunderlag
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott § 69/2020, handlingsid: Von 
2020.937.
Remiss - Motion om språkkrav i svenska för anställning inom 
äldreomsorgen, handlingsid: Von 2020.810. 

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 121/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 232/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till vård och omsorgsnämnden för 
yttrande.

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott § 69/2020:
Kommunfullmäktige beslutar att avstyrka motionen eftersom det framgår av 
förvaltningens utredning att det redan finns språkkrav vid såväl anställning i 
kommunen som hos den entreprenör som kommunen anlitar för delar av 
utförandet.

19



TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 december 2020

Justerandes sign

§ 93 forts

Förslag till beslut under sammanträdet
Peo Örnsved (SD) och Kent Olofsson (SD) yrkar att vård och 
omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Marianne Åkerblad (M) yrkar att vård och omsorgsnämnden beslutar enligt 
vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag, dvs att föreslå 
kommunfullmäktige att avstyrka motionen.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att vård och omsorgsnämnden 
beslutar enligt Marianne Åkerblads yrkande, dvs att föreslå 
kommunfullmäktige att avstyrka motionen.
_________

Beslutet skickas till:
kommunfullmäktige
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Von § 94 Dnr VON 2020/47

Avtal om kommunalt driftbidrag till anläggning för 
korttidsvistelse i Simrishamns kommun

Vård och omsorgsnämndens beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att säga upp avtalet med Simrishamns 
kommun gällande kommunalt driftbidrag till anläggning för korttidsvistelse 
per 2020-11-01. Uppsägningstiden är enligt avtalet 9 månader. 

Vård och omsorgsnämnden beslutar vidare att bedriva korttidstillsynen i den 
egna verksamheten från och med november 2021.

Ärendebeskrivning
Tomelilla kommun tecknade ursprungligen 2001 avtal med Simrishamns 
kommun gällande kommunalt driftbidrag till anläggning för korttidsvistelse. 
Nuvarande avtal gäller från 2009-01-01 och har sedan dess förlängts två år i 
taget med 9 månaders uppsägning.

Syftet med korttidsvistelse utanför det egna hemmet är att personer som 
tillhör personkretsen enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade) ska erbjudas miljöombyte och rekreation men också ge 
anhöriga avlösning. Korttidsvistelsen kan också ge individen möjlighet till 
personlig utveckling. Insatsen kan ordnas i korttidshem eller i en stödfamilj.
Korttidsvistelse bör kunna erbjudas både som en regelbunden insats och som 
en lösning vid akuta behov.

Omfattningen av köp av verksamhet är 52 dygn per månad och 14 barn och 
unga har idag beslut på korttidsvistelse. Budgeten för verksamheten är 3 760 
tkr. Idag köper verksamheten platser både i Simrishamn och Ystad.

Verksamheten ser fördelar med att driva korttidsvistelse i egenregi. Dels vid 
akuta placeringar dels vid uppföljningar av insatsen. Inflytande på innehåll 
och kvalitet styrs också av verksamheten själv. En framtida utveckling kan 
vara att även lägga korttidstillsynen på Lodjuret i samma lokaler.

21



TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 december 2020

Justerandes sign

§ 94forts

Ekonomiska konsekvenser
Verksamheten planerar att inte erbjuda insatsen alla dagar i veckan. Utifrån 
beläggning beräknar verksamheten att hålla öppet ca 20 dygn per månad.

Barnperspektivet
5 barn/ungdomar har sin vistelse i Ystad och 8 barn/ungdomar har sin i 
Simrishamn och 1 har sina dygn i stödfamilj.  Inför förändringen så bör 
informationsmöte hållas i god tid samt en god och planerad introduktion.

Miljöperspektivet
Att bedriva verksamheten lokalt borde innebära mindre resande för brukarna 
vilket bör vara positivt ur ett miljöperspektiv.

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till 
vård och omsorgsnämnden
Vård och omsorgsnämnden beslutar att säga upp avtalet med Simrishamns 
kommun gällande kommunalt driftbidrag till anläggning för korttidsvistelse 
per 2020-11-01. Uppsägningstiden är enligt avtalet 9 månader. 

Vård och omsorgsnämnden beslutar vidare att bedriva korttidstillsynen i den 
egna verksamheten från och med november 2021.
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§ 94 forts

Beslutsunderlag
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott § 70/2020, handlingsid: Von 
2020.938.
Avtal Korttidsvistelse Simrishamn, handlingsid: Von 2020.753.  

Tidigare behandling
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott § 70/2020:
Vård och omsorgsnämnden beslutar att säga upp avtalet med Simrishamns 
kommun gällande kommunalt driftbidrag till anläggning för korttidsvistelse 
per 2020-11-01. Uppsägningstiden är enligt avtalet 9 månader. 

Vård och omsorgsnämnden beslutar vidare att bedriva korttidstillsynen i den 
egna verksamheten från och med november 2021.
_________

Beslutet skickas till:
Simrishamns kommun
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Von § 95 Dnr VON 2020/57

Gemensamt verksamhetshus för socialpsykiatri, 
café Kryddan, Soffta m m

Vård och omsorgsnämndens beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att så 
snart det är möjligt organisera och planera på detaljnivå gällande 
samplanering av aktiviteter på både Soffta och Café Kryddan för att öka både 
utbud och möjligheten till möte mellan generationer.

Ärendebeskrivning
Slutsatserna i den utredning kring gemensamt verksamhetshus som 
genomfördes 2019 redovisade att det finns goda möjligheter att genom 
samplanering av aktiviteter på både Soffta och Café Kryddan öka både utbud 
och möjligheten till möte mellan generationer. 

Utredarens förslag var att ett gemensamt verksamhetshus definieras utifrån 
en enda samplaneringsyta, men att de fysiska lokalerna är två stycken. 
Förvaltningen har redan tillgång till en plattform som stödjer detta. Detta är 
ett nytt verktyg som bland annat möjliggör samplanering och kommunikation 
med civilsamhällets olika verksamheter och mellan de kommunala 
verksamheterna.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 12 augusti 2020 (Ksau § 
163/2020) att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag på 
samplanering till vård och omsorgsnämnden samt familjenämnden senast i 
december 2020.

Socialchef Camilla Andersson har utrett frågan vidare och följande 
slutsatser har framkommit:

Tidigare utredning har visat att Café Kryddan och Soffta ska användas som 
träffpunkter oavsett målgrupp. Lokalerna ska samplaneras och kunna nyttjas 
efter behov. Även aktiviteterna ska samplaneras och på så vis öka utbudet på 
aktiviteter. 
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§ 95 forts

Möjligheten att utveckla ovan har förhindrats av att träffpunkten på Cafe 
Kryddan är stängt pga covid-19. Så snart det är möjligt att öppna så kommer 
verksamheterna få i uppdrag att organisera och planera på detaljnivå.

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att så 
snart det är möjligt organisera och planera på detaljnivå gällande 
samplanering av aktiviteter på både Soffta och Café Kryddan för att öka både 
utbud och möjligheten till möte mellan generationer.

Beslutsunderlag
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott § 71/2020, handlingsid: Von 
2020.939.
Utredning gemensamt verksamhetshus, handlingsid: Von 2020.909.
Ksau § 163/2020 Återrapport - Gemensamt verksamhetshus för 
socialpsykiatri café Kryddan  Soffta m m, handlingsid: Von 2020.908.
Ksau § 265/2019 Gemensamt verksamhetshus för socialpsykiatri café 
Kryddan och Soffta, handlingsid: Von 2020.907.  

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 265/2019:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ge förvaltningen i uppdrag att 
utreda möjlighet för lokalsamordning för olika verksamheter inklusive LSS 
fritidsverksamhet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 163/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ge förvaltningen i uppdrag att 
återkomma med förslag till vård och omsorgsnämnden samt familjenämnden 
senast i december 2020.

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott § 71:2020:
Vård och omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att så 
snart det är möjligt organisera och planera på detaljnivå gällande 
samplanering av aktiviteter på både Soffta och Café Kryddan för att öka både 
utbud och möjligheten till möte mellan generationer.
_________

Beslutet skickas till:
Socialchef Camilla Andersson
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Von § 96 Dnr VON 2020/54

Intern kontroll 2021 - Vård och omsorgsnämnden

Vård och omsorgsnämndens beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att risk id 2, 4, 5, 6, 7 och 12 i 
förvaltningens riskanalys, handlingsid: Von 2020.841, ska ingå i nämndens 
interna kontrollplan för 2021. Förvaltningen kommer att återkomma till 
nämnden i januari med förslag till internkontrollplan för 2021.

Ärendebeskrivning
Enligt reglementet för intern kontroll ska vård och omsorgsnämnden årligen 
upprätta och besluta om intern kontrollplan för sin verksamhet. 
Kontrollplanen ska utarbetas utifrån genomförda riskanalyser av nämndens 
verksamhet.

Förvaltningens genomförda riskanalys har identifierat 13 risker. Vård och 
omsorgsnämnden ska utifrån dessa besluta vilka som ska hanteras vidare och 
ingå i nämndens interna kontrollplan för 2021.

En kommunövergripande handbok för intern kontroll har nyligen utarbetats
och arbete pågår med att uppdatera kommunens reglemente för intern
kontroll.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
riskanalysen och prioriteringarna i densamma.

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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§ 96 forts

Uppföljning
När beslut om intern kontrollplan för 2021 fattas kommer i beslutet ingå hur 
uppföljningen ska ske.

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till 
vård och omsorgsnämnden
Vård och omsorgsnämnden beslutar att risk id 2, 4, 5, 6, 7 och 12 i 
förvaltningens riskanalys, handlingsid: Von 2020.841, ska ingå i nämndens 
interna kontrollplan för 2021. Förvaltningen kommer att återkomma till 
nämnden i januari med förslag till internkontrollplan för 2021.

Beslutsunderlag
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott § 72/2020, handlingsid: Von 
2020.940.
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott § 63/2020, handlingsid: Von 
2020.933.
KFS nr B 17:1 Reglemente för intern kontroll, handlingsid: Von 2020.842.
Riskanalys 2021 internkontroll Von, handlingsid: Von 2020.841.

Tidigare behandling
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott § 63/2020:
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar att lägga informationen 
till handlingarna.

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott § 72/2020:
Vård och omsorgsnämnden beslutar att risk id 2, 4, 5, 6, 7 och 12 i 
förvaltningens riskanalys, handlingsid: Von 2020.841, ska ingå i nämndens 
interna kontrollplan för 2021. Förvaltningen kommer att återkomma till 
nämnden i januari med förslag till internkontrollplan för 2021.
_________

Beslutet skickas till:
Socialchef Camilla Andersson
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Von § 97 Dnr VON 2020/13

Verksamhetsuppföljning egen regi

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

Ärendebeskrivning
Enligt Vård- och omsorgsnämndens plan 2020 för uppföljning av privata 
utförare ska motsvarande uppföljning göras på egenregins verksamheter.

Årets uppföljning är att följa upp hur verksamheterna arbetar med och lever 
upp till kraven på egenkontroll. Enligt föreskriften om systematiskt 
kvalitetsarbete SOSFS 2011:9 2 kap 1 § är egenkontroll en systematisk 
uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten samt kontroll av att 
den bedrivs enligt de processer och rutiner som ingår i ledningssystemet. De 
verksamheter som granskats är hemtjänstområden Västra och Brösarp samt 
de särskilda boenden Norrevång och Brinkehem 

Sammanfattning
Förutom att ledningssystemet ska säkerställa en god kvalitet vid utförandet 
av insatser till kund/brukare så ska detta kunna följas i dokumentationen i 
individuella ärenden. 

Resultaten av uppföljningen visar på att det saknas systematiska 
egenkontroller av att dokumentationen lever upp till kvalitetskraven i 
föreskrift och allmänt råd. (SOSFS 2014:5). Granskningen visar på fortsatta 
brister när det gäller att organisera arbetet med egenkontroller av 
journalanteckningar och ta tillvara resultaten i förbättringsarbetet. 

Berörda enhetschefer har kommenterat att de är medvetna om bristerna och att de 
arbetat för att få en högre kvalitet. De har dock inte hittat formen för att organisera 
arbetet och har svårt att prioritera det arbetet framför andra delar, inte minst måste 
de prioritera personal - arbetsmiljöarbetet. 
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Granskningsområde 
2020 enligt plan

Bedömt resultat

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

Kravet delvis uppfyllt.  
Ansvariga enhetschefer har tillsammans 
upprättat en lokal rutin men uppger att de 
inväntar godkännande från socialchef

Verksamheten ska 
utföra egenkontroller 
och analysera resultatet 
för att kunna sätta in 
åtgärder  

Enhetscheferna följer ett årshjul för när 
egenkontroller ska göras. Egenkontroller görs 
inom flera områden som arbetsmiljö, 
brandskydd, hälso- och sjukvård och social 
omsorg. 
När det gäller social omsorg görs nu 
egenkontroller varje månad av 
personalkontinuiteten i hemtjänsten. 
Motsvarande görs inte av den sociala 
utförardokumentationen.
Då egenkontroller saknas har utredaren granskat 
ett stort antal individuella ärende för att 
kontrollera hur enheterna lever upp till 
kvalitetskraven inom området social 
dokumentation. 

Utredaren har granskat nya ärende under året på 
de tre enheterna; hemtjänst Brösarp och Västra 
samt det särskilda boendet Norrevång. 

Finns det antecknat att uppdraget är verkställt? 
Är anteckningen spårbar? Finns det för ärendet 
viktiga anteckningar så att ärendet kan följas? 

Hemtjänst Brösarp Kravet delvis uppfyllt 
Av 27 granskade nya ärende går det i 90 % att 
läsa att insatsen verkställs. Egenkontrollen 
behöver dock utökas med att kontrollera så att 
anteckningar är tillräckliga och även spårbara i 
journalen. Anteckningarna behöver också 
kompletteras med på vilket sätt den enskilde 
varit delaktig. 
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§ 97 forts

Hemtjänst Västra Kravet inte uppfyllt 
Av 23 granskade ärende uppfylls kraven på 
dokumentation i 6 ärende. I övriga ärende 
saknas det nödvändig dokumentation. 
Enheten behöver organisera arbetet så att 
egenkontroller med riskanalyser utförs och 
handlingsplaner upprättas för att komma tillrätta 
med bristerna.

Norrevångs särskilda 
boende

Kravet delvis uppfylld. 
Sju personer har hittills flyttat in under året och 
detta finns antecknat i granskade ärende. Det 
finns också löpande dokumentation. 
Egenkontrollen behöver utökas med granskning 
av att anteckningarna inte innehåller subjektiva 
omdöme och att det inte förekommer otillåten 
registrering av enskildas besök. 

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

Kravet inte uppfyllt 
Rapporteringen redovisades i Kvalitetsrapporten 
för tertial 2; under åtta månader har endast två 
avvikelser rapporterats som rör uteblivna 
insatser från de båda hemtjänstområden. Från 
de båda särskilda boenden har tre brister i 
omsorgen rapporterats. Två 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 behöver vidtas så 
att personalens uppfyller rapporterings-
skyldighet.  

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

Kravet uppfyllt 
Digitala nyckelskåp med loggningsfunktion har 
beställt av enhetscheferna för 
hemtjänstområden till att förvara brukares 
nycklar på ett säkert och spårbart sätt. 
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§ 97 forts

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

Kravet uppfyllt. 
Enhetscheferna för Norrevång resp Brinkehem 
har uppgett att personaltätheten uppfyller 
minimikravet på bemanning. 

Brukarundersökningen 2020 visar att 89 % av de 
boende på Brinkehem svarar ja, alltid eller oftast 
på frågan om personalen har tillräckligt med tid. 
Norrevång hade för få antal svarande för att 
redovisas. Medel i genomsnitt för övriga tre 
boende var 80 %. 

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 är inte aktuellt i denna uppföljning. 

Miljöperspektivet: uppföljningen har inga särskilda aspekter i frågan.

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till 
vård och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen och att 
lägga densamma till handlingarna.

Beslutsunderlag
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott § 73/2020, handlingsid: Von 
2020.941.

Tidigare behandling
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott § 73/2020:
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen och att 
lägga densamma till handlingarna.
_________
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Von § 98 Dnr VON 2020/4

Delegeringsbeslut oktober 2020

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

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

Antal redovisade beslut:
Vård och omsorg – oktober: 177.

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

Beslutsunderlag
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott § 66/2020, handlingsid: Von 
2020.897.
Delegeringsbeslut SoL och LSS okt 2020, handlingsid: von 2020.859.  

Tidigare behandling
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott § 66/2020:
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
delegeringsbeslut för oktober 2020.
_________

Beslutet skickas till:
Kvalitetschef Christel Nilsson
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Von § 99 Dnr VON 2020/4

Delegeringsbeslut november 2020

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

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

Antal redovisade beslut:
Vård och omsorg – november: 129.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar, handlingsid: Von 
2020.964.
Delegeringsbeslut SoL och LSS okt 2020, handlingsid: Von 2020.928.
_________

Beslutet skickas till:
Kvalitetschef Christel Nilsson
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Von § 100 Dnr VON 2020/3

Anmälningsärenden november 2020

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

Ärendebeskrivning
Ks § 133/2020 Sammanträdesplan kommunstyrelsen 2021
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa sammanträdesplan 2021 inklusive 
riktlinjer för arbetsutskottet.

Kommunstyrelsen beslutar att hålla sammanträden den 27 januari, 3 mars, 14 
april, 2 juni, 1 september, 6 oktober, 17 november och 15 december 2021.

Ksau § 225/2020 Sammanträdesplan kommunstyrelsens arbetsutskott 
2021
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa sammanträdesplan 
2021 enligt följande: 13 januari, 3 februari, 17 februari, 10 mars, 24 mars, 21 
april, 5 maj, 19 maj, 9 juni, 23 juni, 18 augusti, 8 september, 22 september, 13 
oktober, 3 november, 24 november och 1 december 2020.

Motioner/medborgarinitiativ
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 oktober att remittera 
motion gällande offentligt drivna vårdboenden samt motion om 
språkkrav i svenska för anställning inom äldreomsorgen till 
förvaltningen för beredning och därefter till vård och omsorgsnämnden för 
yttrande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 oktober att remittera 
medborgarinitiativ angående avgiftsfria aktiviteter för äldre mm till 
förvaltningen för beredning och därefter till vård och omsorgsnämnden för 
yttrande.
Extra Vonau den 29 oktober
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade bevilja brukare fortsatt 
insats i form av bostad med särskild service enligt 9 kap § 9 LSS. 
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§ 100 forts

Nytt placeringsavtal med Humana LSS Sverige AB har tecknats för perioden 
2020-11-13-2021-02-12. Kostnaden för placeringen kommer om den pågår 
under perioden 2020-11-13 - 2020-02-12 till en kostnad av 6800 kr per dygn 
kosta Tomelilla kommun 625 600 kr (92 dygn x 6800 kr).

Ordförandebeslut gällande placeringsavtal Nytida AB
Vård och omsorgsnämndens ordförande beslutade den 30 oktober om en 
akut placering gällande bostad med särskild service för barn och ungdomar 
som trädde i kraft den 29 oktober 2020, och arbetsutskottets nästa 
sammanträde den 12 november kunde därför inte avvaktas. 

Beslutet gäller under perioden 2020-10-29-2021-01-30.  Kostnaden för 
placeringen kommer om den pågår under hela avtalsperioden kosta Tomelilla 
kommun 770 800 kr (94 dygn x 8200 kr.

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

Beslutsunderlag
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott § 65/2020, handlingsid: Von 
2020.898. 

Tidigare behandling
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott § 65/2020:
Vård och omsorgsnämnden beslutar lägga redovisningen av 
anmälningsärenden till handlingarna.
_________
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Von § 101 Dnr VON 2020/3

Anmälningsärenden december 2020

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

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen 28 oktober
KS § 162/2020, Tidplan mål och budget 2022 med plan för 2023-2024
Kommunstyrelsen beslutar anta tidplan för budget 2022 med plan för 2023-
2024.

Kommunfullmäktige 9 november

Kf § 142/2020, 
Utförande av personlig assistans i Tomelilla kommun
Kommunfullmäktige beslutar ge vård och omsorgsnämnden i uppdrag att 
genomföra upphandling enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) för 
utförande av personlig assistans i Tomelilla kommun.

Reservation Utförande av personlig assistans i Tomelilla kommun
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet för 
”Utförande av personlig assistans i Tomelilla kommun”

Kf 141/2020, Mål och budget 2021 med plan för 2022-2023
Kommunfullmäktige beslutar anta budget 2021 med plan för 2022-2023

Mål och Budget 2021 med plan 2022-2023 för Tomelilla kommun
Detta underlag är förvaltningens sammanställning och förslag till resultat, -
drift-och balansbudget, investeringsplan samt förslag till mål för god 
ekonomisk hushållning.

Reservation Mål och budget 2021 med plan för 2022 och 2023
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet att anta 
kommunstyrelsens förslag till budget för 2021.
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§ 101 forts

Kf § 139/2020, Avgifter och taxor 2021
Kommunfullmäktige beslutar anta avgifter och taxor 2021 i enlighet med 
förslaget.

Avgifter och taxor 2021
Sammanställning avgifter och taxor - Tomelilla kommun 2021

Beslut i kammarrätten Göteborg 2020-10-27 i mål 4630-20
Förvaltningsrätten i Malmös dom den 21 juli 2020 i mål nr 5891-20 har 
överklagats till kammarrätten i Göteborg av den klagande via ombud.. 
Domen gällde beslut i vård och omsorgsnämnden i Tomelilla gällande 
korttidsvistelse.  

Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens
avgörande står därför fast.

Inbjudan till politiker och tjänstemannaråd från Skånetrafiken
Inbjudan har inkommit till digitalt sammanträde den 4 december.

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

Beslutsunderlag
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott § 74/2020, handlingsid: 2020.942.
Beslut - Ks § 162/2020 Tidplan mål och budget 2022 med plan för 2023-
2024, handlingsid: Von 2020.885.
Beslut - Kf § 142/2020 Utförande av personlig assistans i Tomelilla 
kommun, handlingsid: Von 2020.889.
Reservation Utförande av personlig assistans i Tomelilla kommun från 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, handlingsid: Von 2020.888.
Beslut - Kf § 141/2020 Mål och budget 2021 med plan för 2022-2023, 
handlingsid: Von 2020.892.
Mål och Budget 2021 med plan 2022-2023 för Tomelilla kommun, 
handlingsid: Von 2020.891.
Reservation mål och budget 2021 med plan för 2022-2023 från 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, handlingsid: Von 2020.890.
Beslut -Kf § 139/2020 Avgifter och taxor 2021, handlingsid: Von 2020.894.
Avgifter och taxor 2021, handlingsid: Von 2020.893.
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§ 101 forts

Beslut - Kammarrätten meddelar inte prövningsti.llstånd, mål nr 4630-20. 
Förvaltningsrättens avgörande, mål nr 5891-20  står fast gällande stöd och 
service till vissa funktionshindrade, handlingsid: Von 2020.821.
Inbjudan till nästa tjänstemanna och politikerråd, handlingsid: Von 2020.899.

Tidigare behandling
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott § 74/2020:
Vård och omsorgsnämnden beslutar lägga redovisningen av 
anmälningsärenden till handlingarna.
_________
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