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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
28 januari 2021

Justerandes sign

Övriga Närvarande
Olof Hammar, nämndsekreterare
Camilla Andersson, socialchef
Patrik Sikt, omsorgschef
Jonas Svensson, verksamhetscontroller, §§ 3-4
Elisabeth Håkansson, enhetschef, § 6

Ärenden vid dagens sammanträde med Vård och 
omsorgsnämnden

§ 1 Dialoger och informationsärenden 2021-01-28
§ 2 Redovisning BISAM 2014-2020 samt avskedsbrev till vård- och 

omsorgsnämnden
§ 3 Beslutsattestanter 2021 Von
§ 4 Budget 2021 - Vård och omsorgsnämnden
§ 5 Intern kontroll 2021 - Vård och omsorgsnämnden
§ 6 Hjälpmedel – elrullstolsgarage
§ 7 Remiss medborgarinitiativ angående avgiftsfria aktiviteter för äldre m.m.
§ 8 Remiss Motion - Offentligt drivna vårdboenden
§ 9 Remiss - Hållbar-socialtjänst - En ny socialtjänstlag
§ 10 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom stöd och service till 

vissa funktionshindrade (LSS) , kvartal 4 2020
§ 11 Statistikrapport för ej verkställda gynnande beslut inom stöd och service till 

vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 4 2020
§ 12 Rapportering av ej verkställda gynnande SoL beslut inom äldre- och 

handikappomsorgen (SoL) - kvartal 4 2020
§ 13 Statistikrapportering av ej verkställda gynnande beslut inom äldre- och 

handikappomsorgen (SoL), kvartal 4 2020
§ 14 Delegeringsbeslut dec 2020
§ 15 Anmälningsärenden 2021-01-28
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 januari 2021

Justerandes sign

Von § 1 Dnr VON 2021/2

Dialoger och informationsärenden 2021-01-28

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

Ärendebeskrivning
Följande dialoger och informationsärenden behandlas på dagens 
sammanträde:

Covid-19 pandemin
Socialchef Camilla Andersson informerade nämnden om följande:

- Det finns för närvarande endast ett fåtal fall av smitta inom 
verksamheten.

- Sjukfrånvaron bland personalen är fortsatt låg.
- Det har skett viss fördröjning av vaccinleveranser nationellt och 

regionalt som även påverkar Tomelilla. Samtliga brukare och personal 
på kommunens särskilda boenden har erbjudits vaccin. Personal inom 
hemtjänsten kommer erbjudas vaccination i Ystad och brukare med 
hemtjänst står nu på tur för att vaccineras. Inom särskilt boende 
tackade ca 85 procent av personalen ja till att bli vaccinerade.

Övrigt
Övrig information från socialchef och omsorgschef:

Socialchef Camilla Andersson informerade om den e-plattform för 
utbildning som håller på att införas.

Omsorgschef Patrik Sikt informerade om äldreomsorgslyftet för 2021, 
rekrytering av personal inför sommaren samt nytt arbetssätt för 
schemaläggning.

3



TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 januari 2021

Justerandes sign

Vård och omsorgsnämndens måldag 11 februari
Socialchef Camilla Andersson informerade om programmet för måldagen. 
Program samt inbjudan kommer skickas ut separat. Måldagen kommer vara 
helt digital och pågå mellan 8.30-12.30. Vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott flyttar sitt ordinarie sammanträde från 8.30 till 13.30.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar, handlingsid: Von 2021.33.
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 januari 2021

Justerandes sign

Von § 2 Dnr VON 2020/56

Redovisning BISAM 2014-2020 samt avskedsbrev 
till vård- och omsorgsnämnden

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

Ärendebeskrivning
Maria Samuelsson har till nämnden skickat ett avskedsbrev där hon tackar för 
samarbetet och har bifogat en omfattande sammanställning av BISAM 
arbetet under åren 2014-2020.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar, handlingsid: Von 2021.34.
Redovisning BISAM 2014-2020 samt avskedsbrev till vård- och 
omsorgsnämnden, handlingsid: Von 2021.16.
_________

Beslutet skickas till:

Maria Samuelsson
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 januari 2021

Justerandes sign

Von § 3 Dnr VON 2021/5

Beslutsattestanter 2021 Von

Vård och omsorgsnämndens beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar utse beslutsattestanter i enlighet med 
bilaga, handlingsid: Von 2021.30, för 2021, samt delegerar till socialchef att 
vid förändringar under året utse nya beslutsattestanter.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog den 12 februari 2018, Kf § 8/2018, nytt 
attestreglemente för Tomelilla kommun. I reglementet anges att nämnderna 
årligen ska anta en lista med attestanter och beloppsgränser.

Beloppsgränserna för beslutsattest är anpassade efter storleken på de högsta 
kostnadsposter man har inom sin respektive budgetram.
Från och med 2021 delegeras beslutsattest gällande nämndens kostnader till 
socialchef Camilla Andersson.

Ekonomiska konsekvenser
Det fastställda reglementet reglerar möjligheten att attestera fakturor och kan 
därmed minska riskerna för felaktiga utbetalningar.

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 sker årligen samt vid förändringar inom organisationen som 
kräver uppdateringar.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 januari 2021

Justerandes sign

§ 3 forts

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar utse beslutsattestanter i enlighet med 
bilaga, handlingsid: Von 2021.30, för 2021, samt delegerar till socialchef att 
vid förändringar under året utse nya beslutsattestanter.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar, handlingsid: Von 2021.35.
Attestantförteckning Von 2021, handlingsid: Von 2021.30.

Förslag till beslut under sammanträdet
Axel Olsson (S) föreslår att personnamn på attestförteckningen tas bort 
och att det bara är befattningar som ska ingå.

Marianne Åkerblad (M) med instämmande av Gunvor Olsson (C) och Peo 
Örnsved (SD) föreslår att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att nämnden beslutar enligt 
Marianne Åkerblads, Gunvor Olssons och Peo Örnsveds förslag.
_________

Beslutet skickas till:

Socialchef Camilla Andersson
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 januari 2021

Justerandes sign

Von § 4 Dnr VON 2021/10

Budget 2021 - Vård och omsorgsnämnden

Vård och omsorgsnämndens beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar anta budget för vård och 
omsorgsnämnden 2021, handlingsid: VON 2021.27.

Ärendebeskrivning
Mål och budget 2021 med plan för 2022-2023 antogs av kommunfullmäktige 
2019-11-09 (Kf § 141/2020).

Efter kommunfullmäktiges beslut har vård och omsorgsverksamheten 
upprättat förslag till budget 2021 utifrån de tre olika budgetramar som 
tilldelats och som tillsammans utgör summan för vård och 
omsorgsnämndens verksamhetsområde. 

Vård och omsorgs totala budget för 2021 uppgår till 237 648 tkr, vilket är en 
liten ökning jämfört med 2020 när budgeten uppgick till 230 778 tkr.

Ekonomiska konsekvenser
Alla kända ekonomiska konsekvenser är beaktade

Barnperspektivet
Barnperspektivet har beaktats i de verksamheter där barn förekommer.

Miljöperspektivet
Miljöperspektivet har beaktats genom ytterligare utveckling av ny teknik och 
digitalisering.

Uppföljning
Budgeten följs upp i nämnden tertialvis och efter årets slut.

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar anta budget för vård och 
omsorgsnämnden 2021, handlingsid: VON 2021.27.
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Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 januari 2021

Justerandes sign

§ 4 forts

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar handlingsid: Von 2021.36.
Budget 2021 Vård och omsorgsverksamheten, handlingsid: Von 2021.27
_________

  

Beslutet skickas till:

Socialchef Camilla Andersson
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Kommunstyrelsen anmälningsärende
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 januari 2021

Justerandes sign

Von § 5 Dnr VON 2020/54

Intern kontroll 2021 - Vård och omsorgsnämnden

Vård och omsorgsnämndens beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att anta internkontrollplan för 2021 med 
handlingsid: Von 2021.31.

Ärendebeskrivning
Vård och omsorgsnämnden beslutade den 17 december 2020 (Von § 
96/2020) 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 har utifrån nämndens beslut utarbetat ett förslag till 
internkontrollplan för 2021.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. Att nämnden har en god intern kontroll inklusive en 
genomarbetat intern kontrollplan kan dock få positiva ekonomiska 
konsekvenser för verksamheten,

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 av planen sker tertialvis samt efter årets slut.

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att anta internkontrollplan för 2021 med 
handlingsid: Von 2021.31
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 januari 2021

Justerandes sign

§ 5 forts

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar, handlingsid: Von 2021.37.
Intern kontroll 2021 - Vård och omsorgsnämnden, handlingsid: Von 
2021.31.
Intern kontroll Von § 96/2020 handlingsid: Von 2020.978.

Tidigare behandling
Von § 96/2020
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
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 januari 2021

Justerandes sign

Von § 6 Dnr VON 2020/61

Hjälpmedel - elrullstolsgarage

Vård och omsorgsnämndens beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att elrullstolsgarage inklusive installation 
av sådant inte längre ska klassas som hjälpmedel i Tomelilla kommun från 
och med den 1 februari 2021. Nämnden upphäver därmed sitt tidigare beslut 
från den 12 april 2012 (Von § 27/2012).

Ärendebeskrivning
Den 12 april 2012 beslutade vård- och omsorgsnämnden att garage till 
elrullstolar läggs till som hjälpmedel i Tomelilla kommun. Beslutet togs efter 
en skrivelse från handläggaren för bostadsanpassning och innebar att 
elrullstolsgaraget blev ett hjälpmedel och installationen en bostadsanpassning. 
Alla ärenden gällande elrullstolsgarage och bostadsanpassningen handlades av 
handläggaren för bostadsanpassning. Den 1 oktober 2019 övergick ansvaret 
med bostadsanpassning från vård och omsorgsnämnden till 
samhällsbyggnadsnämnden (Kf § 84/2019) Beslutet gällande elrullstolsgarage 
följde inte med i denna övergång. Nytt beslut om att elrullstolsgarage inte är 
något hjälpmedel inom Stöd-och omsorg behöver därför fattas.
Enligt uppgift finns det 21 st garage i kommunen.10 st ute hos medborgare 
och fyra st på Gata/park. Två st det saknas låneavtal på och fem stycken som 
ej är återlämnade trots att behovet upphört.

Inom Stöd – och omsorg förskriver legitimerad arbetsterapeut och 
fysioterapeut medicintekniska produkter. Nedan även kallade 
medicintekniska hjälpmedel.

”Definitionen av medicinteknisk produkt är enligt EU:s medicintekniska 
direktiv och lagen om medicintekniska produkter SFS 1993:584 följande:

Med en medicinteknisk produkt avses i lagen en produkt som enligt 
tillverkarens uppgift ska användas, separat eller i kombination med annat, för 
att hos människor

1. påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra en sjukdom,
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Justerandes sign

§ 6 forts

2. påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera en skada eller en 
funktionsnedsättning,

3. undersöka, ändra eller ersätta anatomin eller en fysiologisk process, eller
4. kontrollera befruktning.” (Vårdhandboken)

Elrullstolsgarage kan enligt ovanstående definition inte anses tillhöra något 
förskrivningsbart medicintekniskt hjälpmedel. 

Kommunerna i Skåne har ansvar och förskriver flertalet av de 
medicintekniska hjälpmedlen för personer över 20 år. Region Skåne 
förskriver och har ansvar för ett fåtal medicintekniska hjälpmedel varav 
elrullstolar är ett. Då Tomelilla kommun ej förskriver elrullstolar kan ett 
garage till detta hjälpmedel ej anses vara ett tillbehör som Tomelilla kommun 
kan förskriva och ha ansvar för. 

Förskrivning av ett medicintekniskt hjälpmedel är noga reglerat i lagar och 
riktlinjer (HSL, Patientsäkerhetslagen, MDR 2017/745, Lagen om 
medicintekniska produkter 1993:584 m fl) I Tomelilla kommun har samtliga 
arbetsterapeuter och fysioterapeuter genomgått Socialstyrelsens 
förskrivarutbildning och följer Socialstyrelsens Beslutsstödsprocess. 

Sammanfattningsvis finns behov av nytt beslut gällande att elrullstolsgarage 
inte är hjälpmedel inom Stöd & omsorg i Tomelilla kommun. Detta då 
elrullstolar ej förskrivs av kommunen, att legitimerad personal inom HSL 
förskriver medicintekniska hjälpmedel och att elrullstolsgarage ej kan anses 
vara ett medicintekniskt hjälpmedel. Förskrivningen av medicintekniska 
hjälpmedel regleras också noga i ett flertal lagar och föreskrifter. Tidigare 
beslut om att garage till elrullstolar är hjälpmedel inom Stöd &omsorg i 
Tomelilla kommun togs då handläggningen av Bostadsanpassning tillhörde 
verksamheten. Den 1 oktober 2019 övergick handläggningen av 
Bostadsanpassning till Samhällsbyggnadsnämnden. Därav behöver nytt 
beslut fattas som upphäver beslutet som nämnden fattade 2012.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet kommer inte innebära några ekonomiska konsekvenser för vård och 
omsorgsnämnden och troligen inte heller för Tomelilla kommun. Det finns 
aktuella domar i såväl kammarrätt som högsta förvaltningsdomstolen om att 
elrullstolsgarage inte är att betrakta som fast funktion i bostaden och att 
bostadsanpassningsbidrag därmed inte behöver beviljas. 
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28 januari 2021

Justerandes sign

§ 6 forts

Därmed är det inte troligt att samhällsbyggnadsnämnden som numera är 
ansvarig nämnd för bostadsanpassningen i kommunen framöver kommer 
bevilja bostadsanpassningsbidrag för detta ändamål 

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

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

Uppföljning
Ingen uppföljning planeras gällande detta beslut.

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att elrullstolsgarage inklusive installation 
av sådant inte längre ska klassas som hjälpmedel i Tomelilla kommun från 
och med den 1 februari 2021. Nämnden upphäver därmed sitt tidigare beslut 
från den 12 april 2012 (Von § 27/2012).

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar handlingsid: Von2021.39.
Von § 27/2012, Garage till elrullstol som hjälpmedel, handlingsid: Von 
2012.190

Tidigare behandling
Von § 27/2012 
Nämnden beslutar att lägga till garage till elrullstol som hjälpmedel.
_________

Beslutet skickas till:

Socialchef Camilla Andersson
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Justerandes sign

Von § 7 Dnr VON 2020/53

Remiss medborgarinitiativ angående avgiftsfria 
aktiviteter för äldre m.m.

Vård och omsorgsnämndens förslag till 
kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att besvara medborgarinitiativet 
enligt förvaltningens förslag i ärendebeskrivningen.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 oktober 2021, Ksau § 
253/2020, att remittera ärendet till förvaltningen för beredning och därefter 
till vård och omsorgsnämnden för yttrande.

Inga Persson har den 14 oktober 2020 inkommit med 
medborgarinitiativ med följande lydelse:

” Det är viktigt att äldre människor aktiverar sig genom exempelvis träning, 
massage, simhallsbesök eller meditation innan de blir för gamla och slitna. 
Aktiverar de äldre sig tidigt mår de bättre och fördröjer åldrandet och kostar 
inte samhället en massa pengar. Det borde därför vara avgiftsfritt för äldre att 
delta i dessa typer av aktiviteter.

Det dras hela tiden ner på de gamla som har betalat skatt i hela sitt liv. De 
behöver känna att någon bryr sig om dem. Det borde också anordnas 
informationsträffar om vad som är nyttiga aktiviteter för gamla. Vid dessa 
träffar bör det finnas gratis kaffe. Nedskräpningen har ökat och det borde 
vara så att det är den som skräpar ned som städar undan. Politikerna borde 
komma ut mer i samhället och se hur det går till och fungerar.”

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

Risken att falla ökar när man blir äldre. Regelbunden balans- och 
styrketräning minskar risken för fall och fallskador. Det är aldrig för sent att 
börja träna. Att komplettera med daglig fysisk aktivitet är bra för den 
allmänna konditionen. 

15



TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 januari 2021

Justerandes sign

§ 7 forts

Att promenera, arbeta i hemmet eller trädgården eller att gå och handla är en 
bra fysisk aktivitet.

En stegräknare kan vara ett bra sätt att komma igång med promenader. Antal 
steg kan anpassas efter förmåga och det kan locka till att successivt öka 
antalet steg.
Att undvika att sitta still för länge är också en bra grundregel. Att resa sig upp 
några gånger när man suttit en längre stund är en bra vana.
Förslag på aktiviteter som är kostnadsfria och finns i Tomelilla är:

-Utegym i Brösarp, Tomelilla-Kronoskogen och på Idrottsplatsen i Tomelilla.
-Promenadslingor finns i Skogsbacken och Kronoskogen
-Flera föreningar i kommunen (tex PRO, hjärt-lung, svenska kyrkan) 
arrangerar olika aktiviteter, bla stavgång och sittgympa. Dock medlemsavgift.
-Café Kryddan har olika aktiviteter.

Förslag på aktiviteter som är kostnadsfria som går att hitta på internet:
-SVT sänder hemmaträning med Sofia varje dag 09.10.
-På Friskis och Svettis hemsida finns Friskis Play där det bland annat finns 
ett pass som heter ”Jympa soft med stol” som är anpassat för äldre.
Kommunens rehabgrupp erbjuder fallförebyggande hembesök till alla som 
nyligen blivit beviljade trygghetslarm. Vid detta besök går de igenom 
fallprevention samt informerar om vikten av aktivitet och rörelse. Besöket är 
kostnadsfritt. I samband med detta lämnas broschyren ”Tips för att 
förhindra fallolyckor” från Socialstyrelsen ”Balansera Mera” ut där det bl.a. 
finns information om träning, läkemedel och matvanor. I broschyren finns 
det också ett balans- och styrketräningsprogram som enkelt kan utföras i 
hemmet. Broschyren går att hitta på Socialstyrelsens hemsida. I samband 
med besöket delas det också ut ett informationsblad, där det bl.a. tipsas om 
olika aktiviteter i Tomelilla.

Socialstyrelsen driver årligen vecka 40, en nationell kampanj ”Balansera mera 
”som är fallförebyggande. Denna har tills för några år sedan 
uppmärksammats i Tomelilla med olika aktiviteter med tex information om 
vad man som enskild kan göra för att förebygga fallskador. 
Verksamheten planerar för att återuppta denna till hösten.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 januari 2021

Justerandes sign

§ 7 forts

Ekonomiska konsekvenser
25% (ca 3 400 personer) av Tomelillas invånare är 65 år och äldre. Om 
seniorer skulle få subventionerade aktiviteter skulle detta innebära betydande 
kostnader för verksamheten.

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
Svaret på medborgarinitiativet kräver ingen uppföljning.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att besvara medborgarinitiativet 
enligt förvaltningens förslag i ärendebeskrivningen.

Beslutsunderlag
Ksau § 253/2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera ärendet till förvaltningen 
för beredning och därefter till vård och omsorgsnämnden för yttrande. 

Socialchef Camilla Anderssons svar på remiss medborgarinitiativ, angående 
avgiftsfria aktiviteter för äldre m.m. handlingsid: Von 2021.40.

Tidigare behandling
Ksau § 253/2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera ärendet till förvaltningen 
för beredning och därefter till vård och omsorgsnämnden för yttrande.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 januari 2021

Justerandes sign

Von § 8 Dnr VON 2020/51

Svar på remiss - Motion om offentligt drivna 
vårdboenden

Vård och omsorgsnämndens förslag till 
kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunfullmäktige beslutar att avstyrka motionen. Förvaltningen har inget 
att erinra mot nuvarande ramavtalsmodell med leverantörer som avropas vid 
behov och att dessa boenden drivs i privat regi. Tomelilla kommun ser därför 
ingen anledning att föreslå Kommunförbundet Skåne att utarbeta ett system 
där kommunerna organiserar de aktuella boendena i offentlig regi. 

Reservation
Mona Nihlén (V) reserverar sig mot beslutet enligt skriftlig reservation med 
handlingsid: Von 2021.74

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

Mona Nihlén (V) har lämnat in motion om offentligt drivna 
vårdboenden med följande lydelse:

”Kommunförbundet Skåne genomför idag ett stort antal ramupphandlingar 
av olika privata verksamheter. Det är vårdboenden, särskilda boenden för 
äldre, HVB-hem, missbruksvård med mera. Dessa kan sedan varje enskild 
kommun anlita utifrån ramavtalet.

Anledningen att Kommunförbundet Skåne fått uppdraget att göra 
upphandlingarna är att i många fall behövs specialboenden, eller 
behandlingar, som inte varje enskild kommun kan driva i egen regi. 
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 januari 2021

Justerandes sign

§ 8 forts

Vi anser att denna samverkan mellan Skånes kommuner är bra, men tycker 
att istället för upphandling av privata boenden ska Kommunförbundet Skåne 
samordna utbyggnaden av behovet av boenden och behandlingsformer i de 
olika kommunerna. På detta sätt får vi verksamheterna i offentlig regi, fria 
från vinstintressen.

Boendeplaceringarna ska bekostas av de kommuner som använder platserna, 
men Skånes samtliga kommuner garanterar kostnaderna för de eventuellt 
obesatta platsernas. Ena året kan det vara vissa kommuner som behöver 
platser, andra året är det andra kommuner.

Idag finns ett offentlig ägt bolag, VoB Syd AB, som ägs av 
Kommunförbundet Skåne och Kommunalförbundet Kronoberg. De arbetar 
idag med verksamheter inom individ- och familjeomsorg. Detta bolag är ett 
exempel på vad vi vill ska utvecklas. En verksamhet som är offentlig ägd och 
som gör att kommuner samverkar om de behov av vårdplatser som finns. 

Detta bolag kan ges ett vidgat uppdrag eller kan fler liknande kommunalt 
ägda bolag utvecklas, inom till exempel LSS och äldreomsorg. Vårdbolag 
som ägs av kommunerna behöver inte upphandlas utan platserna kan 
utnyttjas av de ägande kommunerna. Denna offentligt drivna vård behöver 
göras mer tillgänglig för Skånes samtliga kommuner.

Ett system för att samordna den offentliga verksamheten för boenden och 
behandlingar som inte varje enskild kommun kan driva är mycket bättre än 
privata upphandlingar. Vi vill att Tomelilla inom Kommunförbundet Skåne 
verkar för att en modell för gemensamt drivna vårdboenden och 
behandlingshem utarbetas.

Vi föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
 Att kommunstyrelsen får i uppdrag verkar för att Kommunförbundet 

Skåne, istället för att göra stora privata ramupphandlingar, utarbetar ett 
system där kommunerna ordnar de aktuella boendena i offentlig regi.”
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 januari 2021

Justerandes sign

§ 8 forts

Förvaltningen, genom socialchef Camilla Andersson, har genomfört en 
utredning som utmynnat i följande slutsatser:

Skånes kommuner har ramavtal med leverantörer som verksamheten avropar 
vid behov. Verksamheten har god erfarenhet av de företag som avropats i 
avtalet och har inget att erinra mot att de oftast drivs i privat regi. Därför ser 
verksamheten inte att det finns behov av att ändra driftsformen och inte 
konkurrensutsätta de speciellt inriktade verksamheterna.

Ekonomiska konsekvenser
Att yttra sig över motionen får inga ekonomiska konsekvenser. Dessutom är 
förslaget att den ska avstyrkas.

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
Att lämna yttrande på motion föranleder ingen uppföljning.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avstyrka motionen. Förvaltningen har inget 
att erinra mot nuvarande ramavtalsmodell med leverantörer som avropas vid 
behov och att dessa boenden drivs i privat regi. Tomelilla kommun ser därför 
ingen anledning att föreslå Kommunförbundet Skåne att utarbeta ett system 
där kommunerna organiserar de aktuella boendena i offentlig regi. 
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 januari 2021

Justerandes sign

§ 8 forts

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse socialchef Camilla Andersson handlingsid: Von 2021.41.
Ksau § 231/2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till vård och omsorgsnämnden för 
yttrande, handlingsid: Von 2020.811.

Tidigare behandling
Ksau § 231/2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till vård och omsorgsnämnden för 
yttrande, handlingsid: Von 2020.811.

_________

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige
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 Vänsterpartiet 
 Tomelilla 
 
 
 
2021-01-28 
 
 
Reservation i ärende 10 – Offentligt drivna vårdboenden 
Vård- och omsorgsnämnden 2021-01-28 
 
Vänsterpartiet reserveras sig mot beslutet att avslå motionen,  
och avser att inkomma med en ny, utökad och preciserad motion på samma ämne. 
 
 
För Vänsterpartiet 

 
Mona Nihlén 
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 januari 2021

Justerandes sign

Von § 9 Dnr VON 2021/12

Remiss - Hållbar-socialtjänst - En ny 
socialtjänstlag (SOU 2020:47)

Vård och omsorgsnämndens beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens 
yttrande med handlingsid: Von 2021.26 och att översända detsamma till 
Socialdepartementet.

Ärendebeskrivning
Regeringen beslutade den 6 april 2017 att tillsätta en särskild utredare att göra 
en översyn av socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL, och vissa av 
socialtjänstens uppgifter. Syftet med uppdraget var att utforma en socialtjänst 
som bidrar till social hållbarhet med individen i fokus och som med ett 
förebyggande perspektiv ger människor lika möjligheter och rättigheter. 
Margareta Winberg, särskild utredare för Framtidens socialtjänst, har den 26 
augusti 2020, till regeringen lämnat in en utredning på 1 328 sidor (SOU 
2020:47) som föreslår en uppdaterad socialtjänstlag.
Socialdepartementet skickade den 30 september 2020 betänkandet på remiss 
till bland annat samtliga landets kommuner. Remissvar ska ha inkommit till 
departementet senaste den 1 februari 2021.
Socialchef Camilla Andersson har för Tomelilla kommun utarbetat ett för 
vård och omsorgsnämnden och familjenämnden gemensamt yttrande. 

Ekonomiska konsekvenser
Att besvara remissen från socialdepartementet får inga ekonomiska 
konsekvenser i detta skede av processen.

Barnperspektivet
Barnperspektivet har beaktats i samband med att yttrandet har utarbetats. 
Det berör framförallt de delar som familjenämnden ansvarar för. 

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 januari 2021

Justerandes sign

§ 9 forts

Uppföljning
Yttrandet kommer inte följas upp från kommunens sida.

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens 
yttrande med handlingsid: Von 2021.26 och att översända det samma till 
Socialdepartementet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse socialchef Camilla Andersson handlingsid: Von 2021.42,
remissbrev för hållbar socialtjänst - en ny socialtjänstlag SOU 2020:47, 
handlingsid: Von 2021.22
Remissvar slutlig version, handlingsid: Von 2021.26
_________

Beslutet skickas till:
Socialdepartementet 
Kommunstyrelsen för kännedom
Socialchef Camilla Andersson
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 januari 2021

Justerandes sign

Von § 10 Dnr VON 2020/30

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut 
inom stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) , kvartal 4 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.

25



TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 januari 2021

Justerandes sign

§ 10 forts

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

Uppföljning
Nästa uppföljning kommer ske efter kvartal 1, 2021.

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen för 
rapporteringsperioden och överlämnar densamma till revisorerna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse enhetschef Angelica Michanek handlingsid: Von 2021.43.
_________

  

Beslutet skickas till:

Revisorerna
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 januari 2021

Justerandes sign

Von § 11 Dnr VON 2020/30

Statistikrapport för ej verkställda gynnande beslut 
inom stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS), kvartal 4 2020

Vård och omsorgsnämndens beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen för 
rapporteringsperioden och överlämnar densamma till kommunfullmäktige.

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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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 januari 2021

Justerandes sign

§ 11 forts

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

Uppföljning
Nästa uppföljning kommer att ske efter kvartal 1 2021.

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen för 
rapporteringsperioden och överlämnar densamma till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse enhetschef Angelica Michanek handlingsid: Von 2021.44.
_________

  

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 januari 2021

Justerandes sign

Von § 12 Dnr VON 2020/31

Rapportering av ej verkställda gynnande SoL 
beslut inom äldre- och handikappomsorgen (SoL) - 
kvartal 4 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 fjärde kvartalet 2020 finns inget att rapportera. Samtliga beslut enligt 
socialtjänstlagen har verkställts inom 90 dagar.  

För tredje kvartalet 2020 fanns inget att rapportera.

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.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 januari 2021

Justerandes sign

§ 12 forts

Uppföljning
Nästa uppföljning sker efter kvartal 1 2021.

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar godkänna rapporteringen och 
överlämna densamma till revisorerna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse enhetschef Angelica Michanek, handlingsid: Von 2021.45.
_________

Beslutet skickas till:

Revisorerna
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 januari 2021

Justerandes sign

Von § 13 Dnr VON 2020/31

Statistikrapportering av ej verkställda gynnande 
beslut inom äldre- och handikappomsorgen (SoL), 
kvartal 4 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 fjärde kvartalet 2020 har inga beslut enligt 4 kap 1 § SoL rapporterats 
till IVO som ej verkställda.

För tredje kvartalet 2020 fanns inga icke verkställda beslut enligt 4 kap 1 § 
SoL att rapportera.

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 januari 2021

Justerandes sign

§ 13 forts

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

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

Uppföljning
Nästa uppföljning kommer att ske efter kvartal 1 2021.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse enhetschef Angelica Michanek handlingsid: Von 2021.46.
________

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 januari 2021

Justerandes sign

Von § 14 Dnr VON 2021/4

Delegeringsbeslut dec 2020

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

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

Antal redovisade beslut:
Vård och omsorg – december: 139

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

Beslutsunderlag
Delegeringsbeslut SoL och LSS dec 2020, handlingsid: Von 2021.2.
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 januari 2021

Justerandes sign

Von § 15 Dnr VON 2021/3

Anmälningsärenden 2021-01-28

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

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige 14 december 2020

Beslut - Kf § 159/2020 Vision för Tomelilla kommun
Kommunfullmäktige beslutar anta Vision för Tomelilla kommunmed 
ändringen att devisen ska vara ”Tomelilla på Österlen - en kreativ och hållbar 
bit av Skåne” samt att ordet visionsfond ska ändras till visionsmedel.

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

Beslutsunderlag
Beslut - Kf § 159/2020 Vision för Tomelilla kommun, handlingsid: Von 
2021.6
Reservation kf Vision för Tomelilla kommun, handlingsid: Von 2021.8
Vision för Tomelilla kommun, handlingsid: Von 2021.7
_________
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