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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
25 mars 2021

Justerandes sign

Övriga Närvarande

Ej tjänstgörande ersättare
Britt-Marie Liljeholm (S)

Övriga
Olof Hammar, nämndsekreterare
Camilla Andersson, socialchef
Patrik Sikt, omsorgschef
Eva-Marie Wendel. Medicinskt ansvarig sjuksköterska, §§ 28,30
Jonas Svensson, verksamhetscontroller, § 31

Ärenden vid dagens sammanträde med Vård och 
omsorgsnämnden

§ 26 Dialoger och informationsärenden 2021-03-25
§ 27 Hyressättning 2021 för boenden inom vård och omsorg
§ 28 Information Lex Maria ärende
§ 29 Meddelande om tillsyn och begäran om uppgifter gällande hemtjänst från 

IVO
§ 30 Patientsäkerhetsberättelse 2020
§ 31 Årsredovisning 2020 vård och omsorgsnämnden
§ 32 Yttrande gällande planeringsförutsättningar för budget 2022 med plan för 

2023-2024
§ 33 Mål 2022 Vård och omsorgsnämnden
§ 34 Avgifter och taxor 2022
§ 35 Delegeringsbeslut februari 2021
§ 36 Anmälningsärenden mars 2021
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 mars 2021

Justerandes sign

Von § 26 Dnr VON 2021/2

Dialoger och informationsärenden 2021-03-25

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 för närvarande ingen konstaterad smitta bland brukare och 
personal.

- Folkhälsomyndighetens beslut att pausa användningen av 
AstraZenecas vaccin påverkar även planeringen av vaccinationer i 
Tomelilla. Folkhälsomyndigheten har även nyligen rekommenderat att 
en tydligare styrning av vaccin till äldre personer ska ske, vilket 
innebär att äldre ska erbjudas vaccin före vård- och omsorgspersonal.

Övrigt
Socialchef Camilla Andersson och omsorgschef Patrik Sikt informerar om 
följande:

- Vårdförbundet har krävt ersättning av kommunen på grund av att 
man hävdar att semestrar sommaren 2020 beviljades för sent för fem 
medlemmar. Kommunen hävdar att särskilda omständigheter rådde 
på grund av covid-19 pandemin och att det var anledningen. 
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 mars 2021

Justerandes sign

§ 26 forts

Vårdförbundet delar inte denna uppfattning och eftersom parterna 
inte kunnat komma överens under de lokala förhandlingarna har nu 
vårdförbundet begärt central förhandling.

- Lokala förhandlingar har även skett med kommunal och 
vårdförbundet när det gäller nattbemanningen inom hemtjänst, 
hemsjukvård och särskilda boenden som planeras starta efter 
sommaren. Verksamheten bedömer att det framöver kommer finnas 
ett ökat behov av sjuksköterskor för att utföra insatser nattetid och att 
det är anledningen till den föreslagna omorganisationen. Den 
föreslagna ändringen innebär att bemanningen nattetid kommer bestå 
av två undersköterskor och två sjuksköterskor istället för fyra 
undersköterskor och en sjuksköterska. Kommunal har ställt sig 
positiva till förändringen medan vårdförbundet i de lokala 
förhandlingarna hävdat att det kommer innebära att sjuksköterskornas 
kompetens kommer användas på ett felaktigt sätt. Vårdförbundet har 
därför begärt central förhandling även kring denna fråga. 

- 30 personer från kommunen och Förenade Care utbildar sig just nu 
inom ramen för äldreomsorgslyftet. Omsorgschef Patrik Sikt 
informerade nämnden om de pågående utbildningarna och om vad 
som kommer ske under hösten. Omsorgschefen informerade också 
om att enhetschef Michael Foisack kommer arbeta som 
utvecklingsledare inom ramen för äldreomsorgslyftet och att en 
ersättare till enhetschefen kommer rekryteras.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 mars 2021

Justerandes sign

§ 26 forts

- Omsorgschefen och socialchefen informerade även om lokalfrågor. 
Verksamheten kommer framöver lämna Välagården samt även 
grannbyggnaden Tallen (byggnaden där folktandvården Skåne finns). 
Delar av Norrevång i Skåne Tranås kommer användas som kontors- 
och utbildningslokaler när man lämnar Välagården och arbete pågår 
med att hitta ytterligare nya lokaler samt att samla kommunens platser 
för korttidsboende på ett ställe.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar, handlingsid: Von 
2021.469.
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 mars 2021

Justerandes sign

Von § 27 Dnr VON 2021/23

Hyressättning 2021 för boenden inom vård och 
omsorg

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

Ärendebeskrivning
Vård och omsorgsnämnden beslutade den 24 mars 2016, Von § 37/2016, att 
de årliga hyreshöjningarna från den 1 april sker med riktpunkt på 
Österlenhems hyreshöjningar. 

Vård och omsorgsnämnden har därefter fortsatt att årligen fatta beslut om 
hyrorna med en förteckning på vilka lägenheter som avses som 
beslutsunderlag, trots att justeringarna följt nämndens beslut 2016, dvs en 
uppräkning med samma procentsats som skett för lägenheter inom 
Österlenhems bostadsbestånd. 

Så länge nämnden inte fattar nytt beslut om principerna för årliga 
hyreshöjningar och så länge verksamheten tillämpar beslutet från 2016 
kommer nämnden endast informeras om att justeringar skett enligt detta 
beslut. Procentsatsen för Österlenhems hyreshöjningar 2021 är inte klar ännu 
men så fort verksamheten får informationen kommer uppräkning göras från 
1 april 2021 med denna procentsats för kommunens lägenheter inom särskilt 
boende och bostäder inom LSS som inte överstiger hyrestaket och nämnden 
kommer informeras om att så skett.

Vård och omsorgsnämnden beslutade den 28 februari 2019, Von § 12/2019, 
att från och med 2019-04-01 införa ett hyrestak (högsta hyresnivå) 
uppgående till 6500 kr per månad för kommunens bostäder med särskild 
service enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS). 
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 mars 2021

Justerandes sign

§ 27 forts

Vård och omsorgsnämnden beslutade samtidigt att årligen per den 1 april 
indexjustera hyrestaket (högsta hyresnivån) enligt förändringarna i 
konsumentprisindex. För 2020 räknades hyrestaket upp med 85 kr till 6585 
kr. KPI för januari 2021 uppgick till 1,3 procent och hyrestaket för 2021 
kommer därför höjas till 6 671 kr (6585 x 1,013) för att följa nämndens 
beslut från 2019.

Ekonomiska konsekvenser
Årliga justeringar av hyrorna och hyrestaket får inga ekonomiska 
konsekvenser för kommunen så länge inga hyressubventioner ges. Skulle inga 
justeringar göras skulle det få negativa ekonomiska konsekvenser för 
kommunen.

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
Hyrorna och hyrestaket justeras årligen. Någon uppföljning i övrigt sker inte 
av nämnden.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar handlingsid: Von 2021.430.
VON § 37/2016 Hyressättning för särskilda boenden och gruppbostäder 
2016, handlingsid: Von 2016.702
Von § 12/2019 Subventionering av hyror för bostäder med särskild service, 
handlingsid: Von 2019.155
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 mars 2021

Justerandes sign

§ 27 forts

Tidigare behandling
Von § 37/2016
Vård och omsorgsnämnden beslutar fastställa hyrorna i enlighet med förslag i 
bilaga, handlingsid: VON 2016.675. De hyror som i bilagan fått anmärkning 
om stegvis höjning ska höjas stegvis med 1/3 av föreslagen ökning under en 
period av tre år.

Hyrorna gäller från och med den 1 april 2016.

Fortsättningsvis ska en årlig hyreshöjning från den 1 april ske med riktpunkt 
på Österlenhems hyreshöjningar.

Hyreshöjning ska fortsättningsvis ske med en procentsats lika för alla 
boenden om inte speciella undantag görs med anledning av förändrade 
förhållanden

Von § 12/2019
Vård och omsorgsnämnden beslutar att från och med 2019-04-01 införa ett 
hyrestak (högsta hyresnivå) uppgående till 6500 kr per månad för 
kommunens bostäder med särskild service enligt lag (1993:387) om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS). Vård och omsorgsnämnden 
beslutar också att årligen per den 1 april indexjustera hyrestaket (högsta 
hyresnivån) enligt förändringarna i konsumentprisindex.
_________

Beslutet skickas till:

Kvalitetschef Christel Nilsson
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 mars 2021

Justerandes sign

Von § 28 Dnr VON 2021/27

Information Lex Maria ärenden

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

Ärendebeskrivning
Vårdgivaren ska utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade 
kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO). Denna regel kallas lex Maria.

Syftet med utredningen ska vara att så långt som möjligt klarlägga 
händelseförloppet och vilka faktorer som påverkat det, samt ge underlag för 
beslut om åtgärder som ska ha till ändamål att hindra att liknande händelser 
inträffar på nytt, eller att begränsa effekterna av sådana händelser om de inte 
helt går att förhindra.

IVO ska ta del av vårdgivarens utredning och slutsatser beträffande 
händelseförlopp, möjliga orsaker och åtgärdsbehov. Om vårdgivarens 
slutsatser framstår som rimliga och det inte finns några särskilda 
omständigheter avslutar IVO ärendet. Om lex Mariautredningen inte 
uppfyller lagens krav eller om det framkommer andra allvarliga brister 
öppnar IVO ett initiativärende.

Vård och omsorgsverksamheten har i egenskap av vårdgivare den 15 mars 
2021 till IVO skickat bifogad utredning gällande patient som inte fått adekvat 
bedömning och tillsyn från sjuksköterska samt att dokumentationen kring 
patienten varit bristfällig.

På dagens sammanträde informerade MAS om ytterligare en Lex Maria 
anmälan som kommer ske till IVO.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 mars 2021

Justerandes sign

§ 28 forts

Ekonomiska konsekvenser
Händelserna som utredningarna gäller har inte fått några ekonomiska 
konsekvenser i nuläget.

Barnperspektivet
Utredningarna avser en vuxen person

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

Uppföljning
En åtgärdsplan har tagits fram och den kommer följas upp. 

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva-Marie Wendel 
handlingsid: Von 2021.470.
Lex Maria 2021, Utredning enligt 3 kap .4-6 §§ (HSLF-FS 2017:40), 
handlingsid: Von 2021.453.
_________

Beslutet skickas till:

Socialchef Camilla Andersson
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 mars 2021

Justerandes sign

Von § 29 Dnr VON 2021/28

Meddelande om tillsyn och begäran om uppgifter 
gällande hemtjänst från IVO

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

Ärendebeskrivning
Inspektionen för vård och omsorg har påbörjat en tillsynsinsats som riktar 
sig mot landets samtliga kommuner. Syftet med tillsynen är att granska i 
vilken utsträckning kommunen anlitar privata utförare av hemtjänstinsatser 
samt om kommunen kontrollerar att dessa har tillstånd från IVO att utföra 
hemtjänstinsatser.
Vård och omsorgsnämnden ska ha skickat in uppgifterna till IVO senast 
2021-04-09.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar handlingsid: Von 2021.472.
Meddelande om tillsyn och begäran om uppgifter – hemtjänst, handlingsid: 
Von 2021.471.
_________

Beslutet skickas till:

Kvalitetschef Christel Nilsson
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 mars 2021

Justerandes sign

Von § 30 Dnr VON 2021/25

Patientsäkerhetsberättelse 2020

Vård och omsorgsnämndens beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna 
patientsäkerhetsberättelsen för 2020 och att lägga densamma till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Vårdgivaren ska enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) senast 1 mars varje år 
upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå 
1. hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, 
2. vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten, och 
3. vilka resultat som uppnåtts.

Vård och omsorgsnämnden planerar, leder och kontrollerar verksamheten på 
ett sätt som leder till att kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen 
(2017:30) upprätthålls. Nämnden har fastställt övergripande mål för det 
systematiska kvalitetsarbetet samt kontinuerligt följt upp och utvärderat 
målen, vilka återfinns i nämndens plan 2020.

Ekonomiska konsekvenser
Att godkänna patientsäkerhetsberättelsen 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 
25 mars 2021

Justerandes sign

§ 30 forts

Uppföljning
Patientsäkerhetsberättelse upprättas årsvis. Någon formell uppföljning 
kommer inte ske av nämnden.

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna 
patientsäkerhetsberättelsen för 2020 och att lägga densamma till 
handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar handlingsid: Von 2021.431. 
Patientsäkerhetsberättelse 2020, handlingsid: Von 2021.377.
_________

Beslutet skickas till:

Vård och omsorgsnämnden
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 mars 2021

Justerandes sign

Von § 31 Dnr VON 2020/36

Årsredovisning 2020 vård och omsorgsnämnden

Vård och omsorgsnämndens beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna årsredovisning 2020 för 
vård och omsorgsnämnden.

Ärendebeskrivning
Årsredovisning 2020 innehåller bland annat en redogörelse över årets 
väsentliga händelser, det sker en verksamhets- och måluppföljning och det 
ekonomiska utfallet redovisas och analyseras. Redovisningen avslutas med en 
analys om framtiden.

Vård och omsorgsnämnden redovisar totalt för 2020 ett ekonomiskt 
överskott på 240 tkr. Årets investeringar blev 1 840 tkr lägre än budget 
beroende på att upphandling av nytt verksamhetssystem skjutits fram. I 
Måluppföljningen bedöms att samtliga mål uppfyllts. 

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter vad gäller ekonomiska 
konsekvenser. Årsredovisningen uppvisar ett positivt ekonomiskt utfall.

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
Årsredovisningen är den sista uppföljningen av verksamhetsåret 2020. Ingen 
ytterligare uppföljning sker därefter.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 mars 2021

Justerandes sign

§ 31 forts

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna årsredovisning 2020 för 
vård och omsorgsnämnden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar handlingsid: Von 2021.429.
Årsredovisning 2020 Vård och omsorgsnämnden, handlingsid: Von 2021.411
Presentation VoO-nämnd bokslut – 2020, handlingsid: Von 2021.412

Tidigare behandling
Vonau § 15/2021:  Årsredovisning 2020 för vård och omsorgsnämnden
_________

Beslutet skickas till:

Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 mars 2021

Justerandes sign

Von § 31 Dnr VON 2021/18

Yttrande gällande planeringsförutsättningar för 
budget 2022 med plan för 2023-2024

Vård och omsorgsnämndens beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar yttra sig gällande 
planeringsförutsättningar för budget 2022 med plan för 2023-2024 enligt 
förvaltningens förslag med handlingsid: Von 2021.413

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

Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad avser 
myndighetsutövning, hemtjänst, hemsjukvård, särskilt boende, korttids- och 
växelplatser, dagverksamheter, boendestöd, anhörigstöd, rehabilitering, 
psykiatri, LSS-verksamheter som bostad med särskild service, daglig 
verksamhet och korttidstillsyn.

I beskrivningen av nämndens största och viktigaste utmaningar framgår fler 
sjuka i hemsjukvården kräver en ökad kompetens kring sjukvård för samtliga 
professioner i verksamheten.  Införandet av heltidsarbete som norm är 
fortsättningsvis också en utmaning att genomföra utan kostnadsökningar. 
Samverka med civilsamhället och föreningar är ett fokusområde att utveckla i 
större omfattning. Att fortsätta den digitala utvecklingen, kompetensen och 
den digitala delaktigheten är fortfarande en utmaning i verksamheten. 
Tryggheten i hemtjänsten ska öka för att möjliggöra kvarboende så långt som 
möjligt. 

Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad avser 
myndighetsutövning, hemtjänst, hemsjukvård, särskilt boende, korttids- och 
växelplatser, dagverksamheter, boendestöd, anhörigstöd, rehabilitering, 
psykiatri, LSS-verksamheter som bostad med särskild service, daglig 
verksamhet och korttidstillsyn.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 mars 2021

Justerandes sign

§ 31 forts

I beskrivningen av nämndens största och viktigaste utmaningar framgår fler 
sjuka i hemsjukvården kräver en ökad kompetens kring sjukvård för samtliga 
professioner i verksamheten.  Införandet av heltidsarbete som norm är 
fortsättningsvis också en utmaning att genomföra utan kostnadsökningar. 
Samverka med civilsamhället och föreningar är ett fokusområde att utveckla i 
större omfattning. Att fortsätta den digitala utvecklingen, kompetensen och 
den digitala delaktigheten är fortfarande en utmaning i verksamheten. 
Tryggheten i hemtjänsten ska öka för att möjliggöra kvarboende så långt som 
möjligt. 
Verksamheten har under flertalet år tilldelats en investeringsbudget för 
användande av ej i förväg ospecificerade behov i verksamheten. Efter 
framtagna behov har användandet av dessa medel därefter prioriterats av 
verksamhetsledningen och detta bör fortsätta på samma vis. Utöver detta så 
har verksamheten önskemål att investera i ett nytt verksamhetssystem samt 
takliftar på särskilt boende där det helt saknas på vissa ställen. 
Andelen invånare i ålder 80+ av den totala befolkningen var 2020 6,7%. Det 
är främst den kategorin som är målgruppen för äldreomsorgen. Andelen som 
har hemtjänst i ålder 80+ är 16,7% (2019) Andelen i särskilt boende i åldern 
80+ är 13,3% (2019) 

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv i detta läge av budgetprocessen.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv i detta läge av budgetprocessen.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv i detta läge av budgetprocessen.

Uppföljning
Budget 2022 kommer när den fastställts följas upp enligt gällande regler och 
riktlinjer.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 mars 2021

Justerandes sign

§ 31 forts

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar yttra sig gällande 
planeringsförutsättningar för budget 2022 med plan för 2023-2024 enligt 
förvaltningens förslag med handlingsid: Von 2021.413

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2021-02-26, handlingsid: 
Von 2021.432
Vård och omsorgsnämndens budgetyttrande 2022 – slutlig, handlingsid: Von 
2021.413.
Ks § 7/2021 Fastställande av budgetförutsättningar för mål och budget 2022 
med plan för 2023-2024, handlingsid: Von 2021.70.
Planeringsförutsättningar för budget 2022 med plan för 2023-2024, 
handlingsid: Von 2021.71

Tidigare behandling
Ks § 7/2021
Kommunstyrelsen beslutar fastställa planeringsförutsättningarna för mål- och 
budget 2022-2024 samt remittera förutsättningarna till nämnderna för 
yttrande, handlingsid: Ks 2021.212.
Nämnderna ska i budgetyttrandet även ange sina investeringsbehov med 
driftkostnadskonsekvenser för perioden 2022-2024.
Nämnderna ska lämna sin remissyttranden senast den 9 april 2021. Dessa 
yttranden kommer att användas i de fortsatta dialogerna mellan nämnderna 
och budget- och investeringsberedningarna.

Vonau § 17/2021 Yttrande gällande planeringsförutsättningar för budget 
2022 med plan för 2023-2024
_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
Ekonomichef Elisabeth Wahlström

18



TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 mars 2021

Justerandes sign

Von § 32 Dnr VON 2021/24

Mål 2022 Vård och omsorgsnämnden

Vård och omsorgsnämndens beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar anta mål 2022 i enlighet med förslaget 
med handlingsid: Von 2021.414 men att målet under trygghet och hälsa som 
lyder ”Tryggheten i äldreomsorgen ska öka till 86 procent” ändras till 
”Tryggheten i äldreomsorgen ska öka till minst 86 procent”.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2018 om en ny målmodell för 
Tomelilla kommun. Tidigare hade nämnderna föreslagit mål och beslut om 
dessa har tagits av kommunfullmäktige. I den nya målmodellen har 
kommunfullmäktige beslutat om tre strategiområden med underliggande 
målområden. Inom dessa ska nämnderna besluta om nämndmål.

Vård och omsorgsnämnden hade en måldag den 11 februari för att utarbeta 
mål för 2022. Eftersom budgetprocessen jämfört med innan tidigarelagts 
inför budget 2022 har ännu ingen uppföljning skett av nämndens mål för 
2021.
Följande förslag på mål för 2022 föreligger i nuläget:

 Tryggheten i hemtjänsten ska öka till 80 %
 70 % ska vara nöjda med aktiviteterna som erbjuds på boendet
 Inlägg och information på sociala medier ska öka för att kommunicera 

med anhöriga och kommuninvånare.
 Nämndens verksamheter ska öka graden av digitalisering.
 Verksamheten ska öka det förebyggande och hälsofrämjande arbetet.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit att beslut om mål för 2021 innebär några 
ekonomiska konsekvenser. 

Barnperspektivet
Barnperspektivet har beaktats i den meningen att målen även innefattar de 
verksamheter där barn är involverade.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 mars 2021

Justerandes sign

§ 32 forts

Miljöperspektivet
En ökad grad av digitalisering kan innebära positiva miljökonsekvenser ur 
flera aspekter.

Uppföljning
Målen kommer följas upp tertial och helårsvis.

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar anta mål 2022 i enlighet med förslaget 
med handlingsid: Von 2021.414.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar handlingsid: Von 2021.443.
Mål 2022 Vård och omsorgsnämnden, handlingsid: Von 2021.414.
Mål 2022 Vård och omsorgsnämnden, handlingsid: Von 2021.443

Tidigare behandling
Vonau § 18/2021 Mål 2022 Vård och omsorgsnämnden

Förslag till beslut under sammanträdet
Axel Olsson (S) och Mona Nihlén (V) yrkar på att målet under trygghet och 
hälsa som lyder ”Tryggheten i äldreomsorgen ska öka till 86 procent” ändras 
till ”Tryggheten i äldreomsorgen ska öka till minst 86 procent”.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att nämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag men att ändring av målet kring trygghet och hälsa sker 
enligt Axel Olssons och Mona Nihléns yrkande.
_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 mars 2021

Justerandes sign

Von § 34 Dnr VON 2021/26

Avgifter och taxor 2022

Vård och omsorgsnämndens beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige att 
uppräkning sker enligt maxtaxa beslutad av riksdagen och uppräkning enligt 
index samt uppräkning med Måltidsverkstans priser för 2022 av 
måltidskostnader på särskilt boende och middagsabonnemang ordinärt 
boende för respektive avgift och taxa i bilagda dokument Avgifter och taxor 
2022 med handlingsid: Von 2021.415.

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

Ärendebeskrivning
Vid fastställande av avgifter och taxor för 2020 beslutade 
kommunfullmäktige samtidigt att de taxor och avgifter som kan indexregleras 
årligen ska räknas upp enligt konsumentprisindex (KPI).

Förvaltningen har i sitt förslag sett över vilka taxor och avgifter som är 
möjliga att indexreglera då inget annat styr uppräkningen. Förslaget innebär 
tre olika kategorier av uppräkningar. Uppräkning enligt maxtaxa beslutad av 
riksdagen, uppräkning enligt index samt uppräkning enligt måltidsverkstans 
priser.

Föreslagen uppräkning av måltidsavgifterna grundar sig på det pris som 
verksamheten betalar för det som levereras av måltidsverkstan. Enligt 
ekonomiavdelningen beräknas måltidsverkstadens priser stiga med 2,5 
procent för 2022. Portionspriset med 2 kr per portion och 
dygnsportionspriset 2,24 kr per dygn. Vård och omsorgsnämndens inriktning 
i sitt senaste förslag till avgifter för måltider utgick från att inte 
subventionerna någon mellanskillnad mellan måltidsverkstadens priser och 
vad man tar ut i avgift från brukaren, vilket tidigare skett under flertalet år.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 mars 2021

Justerandes sign

§ 34 forts

Genom att justeringar av måltidsavgifterna och avgifterna för 
middagsabonnemang följer fastställda priser från måltidsverkstan för aktuellt 
år innebär det troligen en större höjning än KPI då de interna avtalen mellan 
parterna följer en annan uppräkning som baseras på livsmedelsprisindex, 
lönehöjning och en liten del KPI. Priset skulle även kunna innebära en 
sänkning om tex en större effektivisering sker inom Måltidsverksamheten.

Vid beräkningen av föreslagna höjningar av middagsabonnemang ordinärt 
boende har ingen uppräkning skett av den del som avser utkörningsavgiften 
(300 kr för helt och 150 kr för halvt middagsabonnemang). 

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget innebär en positiv effekt på verksamhetens ekonomi genom 
beslutet om införande av årlig indexuppräkning samt att man räknar upp 
matpriserna för brukarna enligt måltidsverkstans prishöjningar.

Barnperspektivet
Barnperspektivet är inte aktuellt att beakta i detta ärende då avgifterna inte 
avser insatser till barn.

Miljöperspektivet
Miljöperspektivet är inte aktuellt att beakta i detta beslut.

Uppföljning
Avgifter och taxor justeras en gång om året. Någon formell uppföljning av 
nämnden sker inte i övrigt.

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige att 
uppräkning sker enligt maxtaxa beslutad av riksdagen och uppräkning enligt 
index samt uppräkning med Måltidsverkstans priser för 2022 av 
måltidskostnader på särskilt boende och middagsabonnemang ordinärt 
boende för respektive avgift och taxa i bilagda dokument Avgifter och taxor 
2022 med handlingsid: Von 2021.415.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 mars 2021

Justerandes sign

§ 34 forts

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse verksamhetscontroller Jonas Svensson handlingsid: Von 
2021.434.
Von Avgifter och taxor 2022 inkl LSS, handlingsid: Von 2021.415.
_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 mars 2021

Justerandes sign

Von § 35 Dnr VON 2021/4

Delegeringsbeslut februari 2021

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

Ärendebeskrivning
Redovisning av delegeringsbeslut för perioden 1 februari-28 februari 2021.
Antal redovisade beslut:

Vård och omsorg – februari: 142.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar handlingsid: Von 2021.435.
Delegeringsbeslut SoL och LSS feb 2021, handlingsid: Von 2021.416.
_________

Beslutet skickas till:

Kvalitetschef Christel Nilsson
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 mars 2021

Justerandes sign

Von § 36 Dnr VON 2021/3

Anmälningsärenden mars 2021

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

Ärendebeskrivning
Följande anmälningsärenden redovisas på dagens sammanträde:

Beslut av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 2021-02-03 -  - 
Tillsyn av förutsättningar för att ge medicinsk vård och behandling för 
äldre som bor på särskilda boenden
IVO beslutade att avsluta ärendet då de uppgifter som framkom vid 
intervjuerna med medicinskt ansvarig sjuksköterska och chefsläkare inte 
föranleder anledning att vidta ytterligare granskning av Tomelilla kommun.

Beslut av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 2021-02-15 – 
Anmälan enligt Lex Sarah från vård och omsorgsnämnden i Tomelilla 
kommun.
Vård och omsorgsnämnden gjorde efter en incident sommaren 2020 en Lex 
Sarah anmälan avseende en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande i 
bostad med särskild service för vuxna. IVO har beslutat att avsluta ärendet 
då man bedömer att nämnden efter begärd komplettering har fullgjort sin 
utrednings- och anmälningsskyldighet.

Inspektionsrapport från Ystad-Österlenregionens Miljöförbund 
gällande Byavången
Tillsyn enligt miljöbalken avseende SÄBO och LSS-boenden

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 mars 2021

Justerandes sign

§ 36 forts

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar handlingsid: Von 2021.436.
Beslut, ärendet avslutat - Tillsyn av förutsättningar för att ge medicinsk vård 
och behandling för äldre som bor på särskilda boenden, dnr 3.5.1-
21937/2020-4, handlingsid: Von 2021.252.
VON 2021-345, IVO beslut, avmaskat, handlingsid: Von 2021.417.
Inspektionsrapport, Byavången, handlingsid: Von 2021.367.

Tidigare behandling
Vonau § 21/2021 Anmälningsärenden mars 2021
_________
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