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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
25 februari 2021

Justerandes sign

Övriga Närvarande

Ej tjänstgörande ersättare
Britt-Marie Liljeholm (S)

Övriga
Olof Hammar, nämndsekreterare
Camilla Andersson, socialchef
Patrik Sikt, omsorgschef
Christel Nilsson, kvalitetschef

Ärenden vid dagens sammanträde med Vård och 
omsorgsnämnden

§ 16 Dialoger och informationsärenden 2021-02-25
§ 17 Riskanalys och revisionsplan 2021
§ 18 Verksamhetsplan 2021 vård och omsorgsnämnden
§ 19 Plan för Avtals- och verksamhetsuppföljning 2021
§ 20 Motion angående höjt förbehållsbelopp
§ 21 Sammanställning av vård och omsorgsnämndens genomförda intern 

kontroll 2020
§ 22 Verksamhetschef enligt 4 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen
§ 23 Revisorernas uppföljning av 2018-års fördjupade granskningar
§ 24 Delegeringsbeslut januari 2021
§ 25 Anmälningsärenden feb 2021
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 februari 2021

Justerandes sign

Von § 16 Dnr VON 2021/2

Dialoger och informationsärenden 2021-02-25

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 och vaccinationsläget
Socialchef Camilla Andersson informerar nämnden om följande:

- Det finns i dagsläget få fall av konstaterad smitta bland brukare.
- Vårdhygien Skåne har varit involverade i de åtgärder som vidtagits på 

de två boenden där smitta konstaterats och har varit nöjda med 
arbetet som utförts.

- Genomförandet av vaccineringar på kommunens särskilda boenden är 
klart. Inom ordinärt boende pågår just nu vaccineringarna och inom 
kort påbörjas även vaccinering av prioriterade grupper i fas 2 enligt 
folkhälsomyndighetens rekommendationer Personer som är 65 år och 
äldre den stora gruppen som ska vaccineras i fas2., där de äldsta 
vaccineras först. Detta kommer ske via primärvården.

Övrigt
Socialchef Camilla Andersson informerade om ett pågående Lex Maria 
ärende. Medicinskt ansvarig sjuksköterskas utredning har påvisat brister vad 
gäller dokumentation och tillsyn. 

Socialchefen informerade också om en anmälan som skett efter att covid-19 
smitta konstaterats på ett boende. Anmälaren har fått svar av verksamheten 
och sagt sig vara nöjd med det.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 februari 2021

Justerandes sign

§ 16 forts

Omsorgschef Patrik Sikt informerade om äldreomsorgslyftet och hur det ska 
genomföras under året Totalt ska 28 anställda delta i projektet och 
rekrytering av personal, totalt 8 personer, har skett för att kompensera för 
den ordinarie personalens frånvaro under utbildningen men även de som 
rekryterats ska inom äldreomsorgslyftet utbildas till undersköterskor.

Omsorgschefen informerade även om andra utbildningar som pågår eller ska 
genomföras. 

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar handlingsid: Von2021.373.
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 februari 2021

Justerandes sign

Von § 17 Dnr VON 2021/17

Riskanalys och revisionsplan 2021

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

Ärendebeskrivning
Revisorerna beslutade den 19 januari 2021 ge KPMG AB i uppdrag att ta 
fram en förenklad version av riskanalys och revisionsplan 2021 för 
distribution till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och samtliga 
nämnder.
Vård och omsorgsnämnden kommer särskilt beröras av den fördjupade 
granskning som ska ske av arbetsmiljöarbetet inom äldreomsorgen. 
Dessutom har vård och omsorgsnämnden valts ut att tillsammans med 
kommunstyrelsen, familjenämnden och byggnadsnämnden ingå i 
granskningen gällande arbetet mot otillåten påverkan mot förtroendevalda 
och tjänstemän.
Eventuellt kan nämnden även direkt beröras av uppföljningen av de 
fördjupade granskningar som ingick i revisorernas ansvarsprövning för 2019 
då följande granskades:

- Granskning av bygglov
- Granskning av avyttring av inventarier
- Granskning av kostenheten

- Uppföljning skolresultat
- Intern kontroll

- Färdtjänst

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 februari 2021

Justerandes sign

§ 17 forts

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar, handlingsid: Vonau 
2021.317.
Slutlig Riskanalys samt revisionsplan 2021 Tomelilla-förkortad version, 
handlingsid: Von 2021.69
Revisorerna § 4/2021, Riskanalys och revisionsplan 2021. handlingsid: Von 
2021.68.

Tidigare behandling
Revisorerna § 4/2021
Revisorerna beslutar följande

- Att anta riskanalys och revisionsplan för 2021 med handlingsid Ks 
2021.109.

- Att godkänna projektbeskrivningarna gällande granskning av 
fastighetsunderhåll inklusive underhåll av grönytor, granskning av 
otillåten påverkan mot förtroendevalda och tjänstemän samt 
granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete inom vård och omsorg. 
Den sistnämnda ska kompletteras med revisionsfrågor gällande covid-
19 pandemin samt införande av heltid som norm.

- Att ge KPMG AB i uppdrag att ta fram en förenklad version av 
revisionsplanen för distribution till kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och samtliga nämnder.

- Att ge KPMG AB i uppdrag att till nästa sammanträde presentera en 
projektbeskrivning gällande uppföljning av 2019-års granskningar.

_________

Beslutet skickas till:

Revisorerna
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 februari 2021

Justerandes sign

Von § 18 Dnr VON 2021/20

Verksamhetsplan 2021 vård och omsorgsnämnden

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

Ärendebeskrivning
I verksamhetsplanen för 2021 beskriver stöd och omsorg följande:

- Verksamhetens uppdrag
- Omvärldsbevakning som berör verksamheten
- Nulägesanalys
- Vad verksamheten vill uppnå
- Vad som behöver göras 2021 och vem som är ansvarig
- Långtidsplanering

Ekonomiska konsekvenser
Att informera nämnden om förvaltningens verksamhetsplan 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
Planen kommer följas upp löpande inom verksamheten. Någon formell 
uppföljning i nämnden av verksamhetsplanen sker inte.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 februari 2021

Justerandes sign

§ 18 forts

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar handlingsid: Vonau 
2021.318.
Verksamhetsplan 2021 vård och omsorgsnämnden, handlingsid: Von 
2021.143.

Tidigare behandling
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-02-11, Vonau § 3/2021
_________

Beslutet skickas till:

Socialchef Camilla Andersson
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 februari 2021

Justerandes sign

Von § 19 Dnr VON 2021/15

Plan för Avtals- och verksamhetsuppföljning 2021.

Vård och omsorgsnämndens beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att anta plan 2021 för uppföljning av 
avtal som upphandlats inom vård och omsorg samt verksamhetsuppföljning.  

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål 
och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare. Varje nämnd 
ska med kommunfullmäktiges program som grund utarbeta en årlig plan för 
när och på vilket sätt avtal och verksamhet ska följas upp.

Planen för 2021 års uppföljning har utarbetats av verksamheten och 
redovisas i särskilt dokument med handlingsid: Von 2021.142

Resultatet av uppföljningarna sammanställs i en rapport som redovisas för 
nämnden i september. 

Ansvarig för uppföljningen är kvalitetschef samt medicinskt ansvarig 
sjuksköterska

Ekonomiska konsekvenser
Uppföljningen ska granska att de upphandlade verksamheterna motsvarar det 
som upphandlats vilket är ett krav för en god ekonomisk hushållning.

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

Miljöperspektivet
Detta perspektiv har beaktats genom att uppföljning görs av att 
verksamheterna inom vård och omsorg levererar tjänster med god kvalitet till 
medborgare vilket bidrar till en socialt hållbar utveckling.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 februari 2021

Justerandes sign

§ 19 forts

Uppföljning
Uppföljning av planen sker av nämnden i september 2021.

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att anta plan 2021 för uppföljning av 
avtal som upphandlats inom vård och omsorg samt verksamhetsuppföljning.  

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar, handlingsid: Von 
2021.333.
Vård- och omsorgsnämndens plan för avtals- och verksamhetsuppföljning 
2021, handlingsid: Von 2021.142.

Tidigare behandling
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-02-11, Vonau § 6/2021
_________

Beslutet skickas till:

Kvalitetschef Christel Nilsson
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 februari 2021

Justerandes sign

Von § 20 Dnr VON 2020/59

Motion angående höjt förbehållsbelopp

Vård och omsorgsnämndens förslag till 
kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunfullmäktige beslutar att avstyrka motionen utifrån förvaltningens 
redogörelse att en höjning av förbehållsbeloppet inte förbättrar ekonomin för 
den gruppen som har ett negativt avgiftsutrymme. De som köper sin mat av 
vård -och omsorg kompenseras också redan idag av ett förhöjt 
förbehållsbelopp, enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen. 

Reservationer
Mona Nihlén (V) och Axel Olsson (S) reserverar sig mot beslutet enligt 
skriftlig reservation med handlingsid Von 2021.383

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 november 2020, Ksau § 
280/2020, att remittera motionen till förvaltningen för beredning och 
därefter till vård och omsorgsnämnden för yttrande.

Mona Nihlén (V) och Inger Åbonde (S) har lämnat in motion om höjt 
förmånsbelopp för dem med lägst inkomst med följande lydelse:

” Av våra äldre finns det många som lever på ytterst låg pension, som varje 
månad kämpar för att få ekonomin att gå ihop. Förra året höjdes pensionen 
för dessa personer, dock blev resultatet för många att det trots ökningen blev 
mindre över i plånboken eftersom kostnaderna ökade mer.

Ett exempel ur verkliga livet:
2019 betalade en boende på Valkyrian med garantipension 9 675 kronor per 
månad för hyra, hemtjänst och måltider efter att reducering för maxtaxa 
skett. Garantipension tillsammans med bostadstillägg utbetalades efter skatt 
med 12 746 kronor. Det gav denna pensionär 3 071 kronor varje månad att 
lägga på allt övrigt, som hygienartiklar, mobilabonnemang, tidningar, 
rengöringsmedel, resor, läkarbesök etc.
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Sammanträdesdatum 
25 februari 2021

Justerandes sign

§ 20 forts

2020 hade samma persons pension ökat så att det utbetalades 12 926 kronor 
varje månad. Dock hade kostnaden för boendet på Valkyrian tillsammans 
med hemtjänst och måltidsabonnemang ökat till 10 215 kronor, vilket sänkte 
det disponibla överskottet till 2 711 kronor, alltså en minskning med 311 
kronor eller nästan 12 procent.
Framförallt är det personer med garantipension som är i behov av 
matdistribution som under de senaste åren fått det allt svårare att få ihop 
ekonomin. Dessa personer har sällan något annat val än att köpa sin mat 
genom kommunen, och matpriserna har ökat i en betydligt högre takt än 
pensionen. Risken är att dessa personer avsäger sig sin mat, då de inte har 
råd. Konsekvenserna av detta, då de inte får i sig en korrekt och näringsrik 
kost, kan bli både plågsamma och kostsamma.

För att skapa en mer rättvis fördelning för dessa personer med lägst inkomst, 
samtidigt som vi undviker att ge subventioner till enskilda grupper, anser vi 
att förbehållsbeloppet bör höjas. Att höja förbehållsbeloppet, alltså det 
belopp som enligt Socialtjänstlagen ska finna kvar efter att boendekostnader 
och avgifter är betalda, innebär att personer som har det sämst ställt 
ekonomiskt kan få det lite bättre.

Vänsterpartiet och Socialdemokraterna föreslår därför, att förbehållsbeloppet 
i kommunen höjs med 500 kronor per månad för att ge de med lägst inkomst 
en rimligare vardag.”

Kvalitetschef Christel Nilsson föreslår att vård och omsorgsnämnden 
yttrar sig enligt följande:
Förbehållsbeloppet för år 2020 var för ensamstående 5 339 kronor och 
används för att beräkna den enskildes avgiftsutrymme. Det är 
avgiftsutrymmet som avgör vad nämnden kan ta ut i avgift av den enskilde 
för vård och omsorgen. Det säger däremot inte att den enskilde faktiskt ska 
ha kvar beloppet i börsen när avgifterna är betalda, vilket också exemplet i 
motionen visar. 

Även inkomsthöjningar påverkar avgiftsutrymmet så att detta ökar när 
inkomsten/pensionen/bostadstillägget höjs.  Så effekten blir att 
subventionen minskas och den enskilde kan då betala mer i avgift för sin 
vård och omsorg. 
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Justerandes sign

§ 20 forts

När den enskildes avgiftsutrymme räknas fram dras boendekostnaden 
förbehållsbeloppet ifrån inkomsten. Skillnaden mellan dessa poster avgör vad 
den enskilde kan betala i avgift. 

Vid positivt avgiftsutrymme påverkas privatekonomin positivt av en 
höjning
Personen i motionens exempel antas ha ett visst positivt avgiftsutrymme t.ex. 
1000 kr och betalar då 1000 kronor i avgift. Då hemtjänstavgiften för särskilt 
boende är 2125 kr dvs enligt maxtaxetaket subventionerar nämnden avgiften 
med 1125 kronor i månaden. Med ett höjt förbehållsbelopp på 500 kronor 
skulle samma person minska sin avgift med 500 kronor i månaden. 
Samma effekt blir det för de som har en högre inkomst och ett 
avgiftsutrymme som överstiger maxtaxebeloppet med 500 kronor och alltså 
har en högre betalningsförmåga. Båda grupperna skulle få en minskad avgift 
vilket påverkar deras ekonomi positivt. 

Den som har negativt avgiftsutrymme får ingen positiv effekt på sin 
privatekonomi
Det finns en grupp vars ekonomi inte förbättras av ett förhöjt 
förbehållsbelopp. Det är personer som har ett negativt avgiftsutrymme. Hela 
avgiften reduceras och därför får ett förhöjt förbehållsbelopp som ju används 
just för att räkna fram avgiftsutrymmet eller betalningsförmågan inte någon 
förbättring av ekonomin. De får bara ett ännu större negativt 
avgiftsutrymme. 

Vid en manuell granskning av 55 boendes avgiftsutrymme så ser 
fördelningen ut enligt följande:
42 % har ett negativt avgiftsutrymme 
48 % har ett positivt avgiftsutrymme som är mindre än maxtaxebeloppet
10 % har ett avgiftsutrymme som överstiger maxtaxebeloppet  

Urvalet är gjort på boende på två av de fyra särskilda boenden och visar att 
en stor del har ett negativt avgiftsutrymme vars ekonomi inte skulle 
förbättras av förslaget.

13



TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 februari 2021

Justerandes sign

§ 20 forts

Individuellt förhöjt förbehållsbelopp 
Enligt Socialtjänstlagen kap 8 § 8 ska kommunen höja minimibeloppet i 
skälig omfattning om den enskilde har extra eller förhöjda omkostnader. 

- Förhöjt förbehållsbelopp för matkostnader
Minimibeloppet för livsmedelskostnader täcker inte de extra kostnaderna 
för den som behöver köpa sin mat av kommunen. Förbehållsbeloppet 
höjs därför med mellanskillnaden mellan de två posterna f.n. 1174 kr per 
månad för de som bor i särskilt boende. Även för personer i ordinärt 
boende med matdistribution höjs förbehållsbeloppet. 

- Förhöjt förbehållsbelopp för merkostnader p.g.a. funktionshinder
Den som kan visa att den har kostnader till följd av sin 
funktionsnedsättning som inte täcks av merkostnadsersättning från SFB 
kan ansöka om förhöjt förbehållsbelopp. Det ska vara särskilda, varaktiga 
omständigheter där kostnaden överstiger 200 kr/månad till exempel för 
den som har kostnader för god man, specialkost, rehabilitering eller 
underhållskostnad för barn. 

Kommunen har ingen skyldighet att betala ut kontanter om avgiftsutrymmet 
är negativt men har alltså en skyldighet att höja det individuella 
förbehållsbeloppet om den enskilde har fördyrande omkostnader. 

Den enskilde kan alltid överklaga avgiftsbeslut med förvaltningsbesvär. 

Det finns kommuner som valt alternativet att subventionera hyra och 
måltidskostnader vilket påverkar den enskildes ekonomi positivt. 

Ekonomiska konsekvenser
En generell höjning av förbehållsbeloppet med 500 kronor skulle innebära 
ett inkomstbortfall på drygt 1, 3 miljoner kronor per år för vård och 
omsorgsnämnden. 
Beräkningen bygger på en manuell simulering och överslagsberäkning och är 
inte exakta.  

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

§ 20 forts

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

Uppföljning
Kommunens taxor och avgifter revideras årligen.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avstyrka motionen utifrån förvaltningens 
redogörelse att en höjning av förbehållsbeloppet inte förbättrar ekonomin för 
den gruppen som har ett negativt avgiftsutrymme. De som köper sin mat av 
vård -och omsorg kompenseras också redan idag av ett förhöjt 
förbehållsbelopp, enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kvalitetschef Christel Nilsson 2021-01-28, handlingsid: Von 
2021.334.
Ksau § 280/2020 Motion angående höjt förbehållsbelopp, handlingsid: Von 
2020.927.
Mona Nihlens avgiftsuträkning, handlingsid: Von 2021.384
Beräkning av avgiftsutrymme exempel, kvalitetschef Christel Nilsson, 
handlingsid: Von 2021.361
Vonau § 7/2021, Motion angående höjt förbehållsbelopp, handlingsid: Von 
2021.352

Tidigare behandling
Ksau § 280/2020 Motion angående höjt förbehållsbelopp.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till vård och omsorgsnämnden för 
yttrande.

Förslag till beslut under sammanträdet
Gunvor Olsson (C), Peo Örnsved (SD) och Kent Olofsson (SD) yrkar bifall 
till förvaltningens förslag, det vill säga att vård och omsorgsnämnden föreslår 
kommunfullmäktige att avstyrka motionen.
Mona Nihlén (V) och Axel Olsson (S) yrkar bifall till förslaget i motionen, att 
förbehållsbeloppet i kommunen höjs med 500 kronor per månad för att ge 
de med lägst inkomst en rimligare vardag, och att vård och omsorgsnämnden 
därför föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 februari 2021

Justerandes sign

§ 20 forts

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att nämnden beslutar föreslå 
kommunfullmäktige att avstyrka förslaget i motionen.

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:

Ja-röst för att vård och omsorgsnämnden ska föreslå kommunfullmäktige att 
avstyrka förslaget i motionen.

Nej-röst för att vård och omsorgsnämnden ska föreslå kommunfullmäktige 
att bifalla förslaget i motionen.

Omröstning
Med 5 ja-röster mot 2 nej-röster beslutar vård och omsorgsnämnden föreslå 
kommunfullmäktige att avstyrka förslaget i motionen.

Ja-röster: Marianne Åkerblad (M), Peo Örnsved (SD), Gunvor Olsson (C), 
Alexander Verweij Svensson (M) och Kent Olofsson (SD).

Nej-röster: Mona Nihlén (V) och Axel Olsson (S).
_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsens arbetsutskott
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 Vänsterpartiet Socialdemokraterna 
 Tomelilla Tomelilla
    
 
 
 
 
 
 
Tomelilla 2021-02-25 
 
 
 
 
Reservation mot beslut taget i Vård- och omsorgsnämnden 25 februari 2021 
 
Vänsterpartiet och Socialdemokraterna reserverar sig mot nämndens beslut att anta förvaltningens 
förslag till fullmäktige att avslå motionen, till förmån för vårt förslag att den ska tillstyrkas. 
 
Det tjänstemannautlåtande som lämnats handlar om en annan grupp än den som motionen riktar sig 
till. Motionen syftar till att förbättra situationen för dem där avgiftsutrymmet har en effekt, vilket 
klart framgår av den uträkning vi bifogat motionen, men där överskottet efter avgiften till 
kommunen blir skamligt låg. För denna grupp, och endast denna grupp (alltså inte de med högre 
inkomster) skulle ett förhöjd förbehållsbelopp innebära en signifikant förbättring. 
 
Den grupp som pekas på i tjänstemannautlåtandet är i ett finansiellt läge som kräver andra insatser, 
som exempelvis försörjningsstöd eller assistans av god man. 
 
Vänsterpartiet i Tomelilla 
 
 

 
Mona Nihlén    Axel Olsson 
Vänsterpartiet    Socialdemokraterna 
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 februari 2021

Justerandes sign

Von § 21 Dnr VON 2020/5

Sammanställning av vård och omsorgsnämndens 
genomförda intern kontroll 2020

Vård och omsorgsnämndens beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna rapporteringen av 
genomförd intern kontroll för 2020 och lägger densamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kvalitetschefen har i särskilt dokument, handlingsid Von 2021.309 gjort en 
sammanställning av genomförd intern kontroll för 2020 enligt beslutad 
internkontrollplan.

Intern kontrollplanen för 2020 beslutades av nämnden den 27 februari 2020, 
Von § 24/2020.

Ekonomiska konsekvenser
Uppföljningen av genomförd intern kontroll får inga ekonomiska 
konsekvenser. En fungerande intern kontroll ökar förutsättningarna för att 
kommunens ekonomiska resurser används på ett optimalt sätt.

Barnperspektivet
Förvaltningen har beaktat detta perspektiv för de risker där barn förekommer 
i verksamheten.

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

Uppföljning
Planen har följts upp tertialvis och så kommer ske även vad gäller den interna 
kontrollplanen för 2021.

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna rapporteringen av 
genomförd intern kontroll för 2020 och lägger densamma till handlingarna.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 februari 2021

Justerandes sign

§ 21 forts

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2021-02-05, handlingsid: 
Von 2021.335.
Uppföljning internkontrollplan - Helår 2020 VoN, handlingsid: Von 
2021.309.
Internkontrollplan vård och omsorgsnämnden 2020, handlingsid: Von 
2020.139.

Tidigare behandling
Von § 24/2020Intern kontrollplan 2020 - vård och omsorgsnämnden
Vård och omsorgsnämnden beslutar att anta internkontrollplan för 2020 med 
handlingsid: Von 2020.139

Von § 48/2020 Uppföljning av Intern kontroll 2020 - vård och 
omsorgsnämnden
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens redovisning 
för tertial 1 gällande uppföljning av nämndens intern kontrollplan 2020, 
handlingsid: Von 2020.458.

Von § 69/2020 Intern kontroll 2020 - uppföljning tertial 2
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens redovisning 
för tertial 2 gällande uppföljning av nämndens internkontrollplan 2020. Vård 
och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens redovisning för 
tertial 1 gällande uppföljning av nämndens intern kontrollplan 2020, 
handlingsid: Von 2020.736.
_________

Beslutet skickas till:

Kvalitetschef Christel Nilsson
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 februari 2021

Justerandes sign

Von § 22 Dnr VON 2021/21

Verksamhetschef enligt 4 kap. 2 § hälso- och 
sjukvårdslagen

Vård och omsorgsnämndens beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar utse omsorgschef Patrik Sikt till 
verksamhetschef enligt 4 kap. 2 § HSL för den kommunala hälso- och 
sjukvården som faller under vård och omsorgsnämndens ansvarsområde.

Vård och omsorgsnämnden beslutar samtidigt att upphäva beslutet från den 
21 november 2019, Von § 79/2019, som innebar att Camilla Andersson 
utsågs till verksamhetschef enligt 4 kap. 2 § HSL.

Ärendebeskrivning
I Tomelilla kommun är det vård och omsorgsnämnden som ansvarar för den 
kommunala hälso- och sjukvården. 

I hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL, finns bestämmelser om 
verksamhetschef vid all hälso- och sjukvård.

Enligt 4 kap. 2 § HSL, ska vårdgivaren utse en verksamhetschef som svarar 
för verksamheten. 

I kommunal verksamhet är de uppgifter som åligger den medicinskt 
ansvariga sjuksköterskan (MAS) enligt 11 kap. 4 § HSL undantagna 
verksamhetschefens ansvar.

Vård och omsorgsnämnden beslutade den 21 november 2019, Von § 
79/2019, att utse omsorgschef Camilla Andersson till verksamhetschef enligt 
4 kap. 2 § HSL för den kommunala hälso- och sjukvården som faller under 
vård och omsorgsnämndens ansvarsområde. Dagens beslut innebär att detta 
beslut samtidigt upphävs. Camilla Andersson är numera Socialchef och 
uppdraget som verksamhetschef enligt 4 kap. 2 § HSL föreslås fortsatt läggas 
på omsorgschefen.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 februari 2021

Justerandes sign

§ 22 forts

Ekonomiska konsekvenser
Att utse ny verksamhetschef enligt 4 kap. 2 § HSL 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
Ingen uppföljning av detta beslut planeras annat än om det sker någon 
förändring inom befattningen som omsorgschef.

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar utse omsorgschef Patrik Sikt till 
verksamhetschef enligt 4 kap. 2 § HSL för den kommunala hälso- och 
sjukvården som faller under vård och omsorgsnämndens ansvarsområde.

Vård och omsorgsnämnden beslutar samtidigt att upphäva beslutet från den 
21 november 2019, Von § 79/2019, som innebar att Camilla Andersson 
utsågs till verksamhetschef enligt 4 kap. 2 § HSL.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse socialchef Camilla Andersson 2021.02.04, handlingsid: Von 
2021.336.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 februari 2021

Justerandes sign

§ 22 forts

Tidigare behandling
Von § 79/2019
Verksamhetschef enligt 4 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen.
Vård och omsorgsnämnden beslutar utse omsorgschef Patrik Sikt till 
verksamhetschef enligt 4 kap. 2 § HSL för den kommunala hälso- och 
sjukvården som faller under vård och omsorgsnämndens ansvarsområde,
Handlingsid: Von2021.354.
Vård och omsorgsnämnden beslutar samtidigt att upphäva beslutet från den 
21 november 2019, Von § 79/2019, som innebar att Camilla Andersson 
utsågs till verksamhetschef enligt 4 kap. 2 § HSL.
_________

Beslutet skickas till:

Socialchef Camilla Andersson
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 februari 2021

Justerandes sign

Von § 23 Dnr VON 2021/16

Revisorernas uppföljning av 2018-års fördjupade 
granskningar

Vård och omsorgsnämndens beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att yttra sig till revisorerna enligt 
förvaltningens förslag i ärendebeskrivningen.

Ärendebeskrivning
På uppdrag av Tomelilla kommuns revisorer har KPMG granskat huruvida 
de rekommendationer som lämnats i samband med fyra utvalda granskningar 
som genomfördes 2018 har haft någon effekt. Uppdraget har ingått i 
revisionsplanen för år 2020.
Revisorerna behandlade rapporten vid sitt sammanträde 2020-01-19 och 
beslutade att översända densamma till kommunstyrelsen, familjenämnden, 
kultur- och fritidsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden för yttrande 
samt till kommunfullmäktige för kännedom. Kommunstyrelsens och 
nämndernas yttranden ska vara revisorerna tillhanda senast 2021-03-10. Av 
yttrandena ska framgå vilka åtgärder styrelsen/nämnden avser att vidta med 
anledning av de bedömningar och rekommendationer som redovisas i 
rapporten. Det ska även framgå när åtgärderna ska vara genomförda.

Den granskning som berört vård och omsorgsnämnden avser ” kommunens 
styrning och uppföljning av verksamheter som bedrivs av privata utförare.”
Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen, 
familjenämnden och vård- och omsorgsnämnden till viss del har vidtagit 
åtgärder utifrån rekommendationerna i den tidigare granskningen avseende 
kommunens styrning och uppföljning av verksamheter som bedrivs av 
privata utförare.

Förvaltningen genom socialchef Camilla Andersson föreslår att 
nämnden yttrar sig enligt följande:
I rapporten får vård och omsorgsnämnden ett gott betyg;  ”Vidare 
bedömer vi att det enbart är vård-och omsorgsnämnden som har ett system 
för att utöva tillsyn samt ett arbetssätt som säkerställer att verksamheten 
uppfyller de kvalitetskrav som finns för verksamheten. 
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 februari 2021

Justerandes sign

§ 23 forts

Det är enligt oss en brist att liknande system och arbetssätt inte finns för 
övriga verksamheter. 
Det anses vara en brist att det saknas kommunövergripande dokumenterade 
rutiner för klagomålshantering. Vård-och omsorgsnämnden har upprättat en 
egen rutin och blankett för klagomål och synpunkter. Rutinen behöver dock 
uppdateras då den inte stämmer överens med den befintliga blanketten, samt 
att adressen som hänvisar till hemsidan inte längre än tillgänglig. ”
Revisorernas sammanfattande bedömning i missivskrivelsen är att vård och 
omsorgsnämnden bara till viss del vidtagit åtgärder utifrån 
rekommendationerna i den tidigare granskningen. Det saknas grund för den 
bedömningen utifrån KPMG AB bedömning:
”Vård och omsorgsnämnden beslutar om en årlig plan för uppföljning av 
privata utförare, i linje med fullmäktiges program. Avseende upprättande av 
riskanalys kan vi konstatera att resultat från brukarundersökning, 
händelserapportering m.m ligger till grund för uppföljningsplanen. Årligen 
lämnas en verksamhetsberättelse till nämnden avseende de privata utförarnas 
kvalitetsarbete och förbättringsåtgärder. Slutligen har vård och 
omsorgsnämnden under 2019 uppdaterat den nämndspecifika rutinen för 
hantering av synpunkter och klagomål.”

Vård och omsorgsnämndens tolkning av bedömningarna i 
revisionsrapporten är att nämnden inte bara till viss del vidtagit åtgärder 
utifrån rekommendationerna utan att de rekommendationer som lämnades 
efter granskningen 2018 fullt ut åtgärdats vad gäller den felaktiga adressen för 
synpunkter och klagomål på hemsidan. 
Vad gäller riskanalyser så är detta ingen kritik utan bara ett tydliggörande från 
KPMG AB vad som ligger till grund för riskanalysen inför upprättande av 
den årliga planen. 

Ekonomiska konsekvenser
Att yttra sig över revisorernas granskningsrapport innebär inga ekonomiska 
konsekvenser.

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 februari 2021

Justerandes sign

§ 23 forts

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

Uppföljning
Huruvida revisorerna kommer göra ytterligare uppföljningar av granskningen 
eller nämndens yttrande är inget nämnden känner till.

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att yttra sig till revisorerna enligt 
förvaltningens förslag i ärendebeskrivningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar handlingsid. Von 2021.321.
Revisorerna § 2/2021, Revisorernas uppföljning av 2018-års fördjupade 
granskningar, handlingsid: Von 2021.64.
Missiv Uppföljningsgranskning Tomelilla, handlingsid: Von 2021.66.
SLUTGILTIG Uppföljning av granskningar genomförda 2018 - Tomelilla 
kommun, handlingsid: Von 2021.65.

Tidigare behandling
Revisorerna § 2/2021

Revisorerna beslutar följande:
- Att godkänna granskningsrapport ” Uppföljning av granskningar 

genomförda 2018 - Tomelilla kommun” med handlingsid: Ks 
2021.104.

- Att översända granskningsrapporten samt missivskrivelse med 
handlingsid Ks 2021.105 till kommunstyrelsen, familjenämnden, vård 
och omsorgsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden för yttrande 
senast 2021-03-10 samt till kommunfullmäktige för kännedom, 
handlingsid: Von 2021.64.

_________

Beslutet skickas till:

Revisorerna
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 februari 2021

Justerandes sign

Von § 24 Dnr VON 2021/4

Delegeringsbeslut januari 2021

Vård och omsorgsnämndens beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
delegeringsbeslut för januari 2021.

Ärendebeskrivning
Redovisning av delegeringsbeslut för perioden 1 januari-31 januari 2021:

Antal redovisade beslut:
Vård och omsorg – januari: 169

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
delegeringsbeslut för januari 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar, handlingsid: Von 
2021.337.
Delegeringsbeslut SoL och LSS jan 2021, handlingsid: Von 2021.220.

Tidigare behandling
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-02-11, Vonau § 11/2021
_________

Beslutet skickas till:

Kvalitetschef Christel Nilsson
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 februari 2021

Justerandes sign

Von § 25 Dnr VON 2021/3

Anmälningsärenden feb 2021

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

Ärendebeskrivning
Utbetalning av medel i enlighet med överenskommelsen mellan staten 
och Sveriges Kommuner och Regioner om äldreomsorg – teknik, 
kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus
Regeringen fattade beslut den 28 januari 2021 enligt bifogad fil med 
handlingsid: Von 2021.314. Tomelilla kommun erhåller 263 001 kr enligt 
bilaga 1 i dokumentet.

Vonau 11 feb, § 4/2021, Förlängning av placering enligt 9 kap § 9 LSS 
samt nytt placeringsavtal med Humana LSS Sverige AB
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade den 11 feb 2021 att 
förlänga placeringen under perioden 2021-02-14 – 2021-09-15. Beslutet 
innebär att vård och omsorgsnämndens budget för 2021 kommer belastas 
med kostnaden uppgående till 1 477 082 kr om den pågår under hela 
perioden.

Vonau 11 feb, § 5 2021, Förlängning av placering enligt 9 § punkt 8 
LSS, samt nytt placeringsavtal med Nytida AB -Villa Haglösa

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade den 11 feb 2021 att 
förlänga placeringen under perioden 2021-01-31 – 2021-06-10. Beslutet 
innebär att vård och omsorgsnämndens budget för 2021 kommer belastas 
med kostnaden uppgående till 1 103 151 kr om den pågår under hela 
perioden.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 februari 2021

Justerandes sign

§ 25 forts

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar handlingsid: Von2021.375.
Utbetalning av medel, handlingsid: Von 2021.314.
_________
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