
TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
29 april 2021

Plats och tid Digitalt via Microsoft Teams, den 29 april 2021, kl. 08.30-10.20

Beslutande Marianne Åkerblad (M), ordförande
 Gunvor Olsson (C), 1:e vice ordförande
 Mona Nihlén (V), 2:e vice ordförande

Peo Örnsved (SD)
Axel Olsson (S)
Alexander Verweij Svensson (M)
Kent Olofsson (SD)

Övriga närvarande Se nästa sida

Utses att justera Axel Olsson (S)   

Justerade paragrafer §§ 37-49

Justeringens plats Digitalt via Netpublicator Sign 04 maj 2021
och tid 
Underskrifter
Sekreterare  

Olof Hammar

Ordförande
Marianne Åkerblad (M)

Justerare
Axel Olsson (S)   

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Vård och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum 29 april 2021

Datum då anslaget sätts upp 04 maj 2021

Datum då anslaget tas ned 31 maj 2021

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, kommunhuset, Gustafs torg 16

Underskrift
Olof Hammar

1



TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
29 april 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
Johanna Kandell, nämndsekreterare

Ärenden vid dagens sammanträde med Vård och 
omsorgsnämnden

§ 37 Dialoger och informationsärenden 2021-04-29
§ 38 Färdtjänststatistik för 2020
§ 39 Kvalitetsberättelse för 2020 Vård och omsorg
§ 40 Verksamhetsberättelse 2020 för Byavången och hemtjänst Centrum
§ 41 Verksamhetsberättelse 2020 Valkyrian och hemtjänst Söder
§ 42 Delegeringsregler för vård och omsorgsnämnden mandatperioden 2019-

2022
§ 43 Ramöverenskommelse gällande fyra målgrupper inom området psykisk 

hälsa
§ 44 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom stöd och service till 

vissa funktionshindrade (LSS) , kvartal 1 2021
§ 45 Statistikrapport för ej verkställda gynnande beslut inom stöd och service till 

vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 1 2021
§ 46 Rapportering av ej verkställda gynnande SoL beslut inom äldre- och 

handikappomsorgen (SoL) - kvartal 1 2021
§ 47 Statistikrapportering av ej verkställda gynnande beslut inom äldre- och 

handikappomsorgen (SoL), kvartal 1 2021
§ 48 Delegeringsbeslut mars 2021
§ 49 Anmälningsärenden april 2021
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 april 2021

Justerandes sign

Von § 37 Dnr VON 2021/2

Dialoger och informationsärenden 2021-04-29

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 att det i nuläget inte 
finns någon smitta varken bland brukare eller personal. 

Vaccinationsläget har kontinuerligt förbättrats och det återstår endast en 
mindre andel personal samt ett antal brukare inom LSS. Omsorgschef Patrik 
Sikt kompletterar med att det i morgon är sista dagen då personal inom vård 
och omsorg har möjlighet att boka vaccinationstid som prioriterad för att bli 
vaccinerad.

Covid-19 pandemin bedöms i nuläget inte ha någon eller mycket liten 
påverkan på verksamheten.

Övrigt
Förlikning med Tunstall klar gällande tidigare problem med trygghetslarmen. 
Det underskrivna avtalet innebär att kommunen får 176 tkr i skadestånd och 
vite från Tunstall.

Kommunen har inlett samarbete med Diakonistiftelsen Samariterhemmet i 
Uppsala som innebär att äldre i kommunen ska ha möjlighet till kostnadsfria 
samtal. Samabetet kommer inte medföra någon kostnad för kommunen.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 april 2021

Justerandes sign

§ 37 forts

Omsorgschefen informerade på nämndens sammanträde i mars om 
pågående lokalanpassningar. På dagens sammanträde meddelar 
omsorgschefen att en särskild enhet på Brinkehem i Brösarp från den 1 juni 
kommer användas som kommunens korttidsboende. Verksamhetens 
utredning har visat ett detta är en lämplig enhet för detta ändamål.

Mona Nihlén (V) ställer frågor gällande arbetsmiljön inom verksamheten 
med anledning av införandet av heltid som norm. Socialchefen informerar 
om det arbete och anpassningar som pågår men som inte är avslutade och att 
man hoppas att det kommer innebära förbättringar för alla involverade.

Mona Nihlén ställer också frågor gällande den höga personalomsättningen 
bland sjuksköterskorna. Socialchefen och omsorgschefen svarar att 
sjuksköterskor är ett bristyrke och med hög personalomsättning. Det är 
bekymmersamt för verksamheten när man ständigt är i rekryteringsprocesser 
och med vakanser.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar handlingsid: Von 2021.583.

_________
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 april 2021

Justerandes sign

Von § 38 Dnr VON 2021/35

Färdtjänststatistik för 2020

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

Ärendebeskrivning
Från Skånetrafiken har inkommit färdtjänststatistik för 2020. Skånetrafiken 
lämnar följande kommentarer till statistiken:

Generell information
- Materialet är fortfarande under utveckling. Innebär att den kan se annorlunda ut 

i kommande utskick, både visuellt och innehållsmässigt. Detta arbete görs 
tillsammans med er för att i förlängningen förbättra samhällsnyttan och 
ekonomin. I detta arbete tar vi tacksamt emot förslag på förbättringar från er.

- Översyn av kategoriseringen av kundärenden. Från och med sommaren 2020 har 
vi fler och tydligare kategorier för att kunna ge en bättre bild av vilka typer av 
kundkontakter vi har. 

- Var noga med att titta på skalorna i diagrammen, speciellt vid jämförelse mellan 
kvinnor och män. Alla skalor sätts automatiskt av Excel utefter det enskilda 
diagrammets data.

- Vill ni att jag presenterar informationen, eller om ni har frågor på materialet, så 
får ni gärna kontakta mig. 

- Andel nöjda i diagrammet för ”nöjda kunder” visar andelen svarande som gav 
betyg 4-5 på en femgradig skala på respektive fråga. Var också observant på antal 
svarande eftersom en liten andel svarande av kommunbefolkningen inte 
resulterar i statistiskt säkerställd information.

- Graferna kan se märkliga ut för nyanslutna kommuner. De är endast tillförlitliga 
fr.o.m. datumet som samarbetet trädde i kraft.

 
Specifika påpekanden

- Fördelad kostnad på sida 7 ska inte förväxlas med det faktiskt fakturerade 
beloppet då beräkningarna skiljer sig åt. Kostnaden bör ses som underlag till hur 
stor kostnadspåverkan Corona haft på era transportkostnader.

5



TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 april 2021

Justerandes sign

§ 38 forts

- Dippen i punktlighet under augusti 2017 på sida 5 berodde på ett systemfel. De 
resande ska inte ha påverkats, utan endast statistiken.

Ekonomiska konsekvenser
Beslut om att godkänna Skånetrafikens statistik 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
Uppföljning av statistik från Skånetrafiken sker i nämnden när sådan 
inkommer.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar handlingsid: Von 2021.584.
Färdtjänststatistik 2020, helår, handlingsid: Von 2021.522.
Färdtjänststatistik 2020, NKI, handlingsid: Von 2021.523.
_________

Beslutet skickas till:

Kvalitetschef Christel Nilsson
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 april 2021

Justerandes sign

Von § 39 Dnr VON 2021/36

Kvalitetsberättelse för 2020 Vård och omsorg

Vård och omsorgsnämndens beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens 
kvalitetsberättelse för 2020, handlingsid: Von 2021.528, och att lägga 
densamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Den som bedriver socialtjänst (SoL) eller verksamhet enligt Lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska dokumentera sitt 
kvalitetsarbete. Denna bestämmelse finns i föreskriften och det allmänna 
rådet ”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete” (SOSFS 2011:9 kap 7 
§ 1). Enligt det allmänna rådet bör arbetet dokumenteras i en årlig berättelse.
Kvalitetsberättelsen ska ge svar på hur det systematiska och fortlöpande 
kvalitetsarbetet bedrivits under året, vilka åtgärder som vidtagits, vilka 
resultat som uppnåtts samt vilka förbättringsområden som uppmärksammats. 
Årets berättelse har fokus på arbetet med det digitala ledningssystemet som 
är en digital, mobilanpassad handbok för alla medarbetare. Här finns allt från 
övergripande styrdokument till checklistor och lokala rutiner. I berättelsen 
framgår också hur förvaltningen arbetar med förbättringsarbetet genom 
klagomål och händelserapportering/avvikelser för att säkra en god kvalitet 
och för att minimera risker och negativa händelser. Varje avsnitt börjar med 
ett utdrag ur SOSFSF 2011:9.

Ekonomiska konsekvenser
Kvalitetsberättelsen är en redogörelse av det gångna årets verksamhet. Att 
besluta om att godkänna denna uppföljning får inga ekonomiska 
konsekvenser.

Barnperspektivet
Barnperspektivet är inte aktuellt att beakta annat än inom LSS-verksamheten. 
Där har så skett.

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 april 2021

Justerandes sign

§ 39 forts

Uppföljning
Kvalitetsberättelse behandlas av nämnden årligen. Vissa delar av innehållet 
följs även upp tertialvis.

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens 
kvalitetsberättelse för 2020, handlingsid: Von 2021.528, och att lägga 
densamma till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kvalitetschef Christel Nilsson handlingsid: Von 2021.585.
Kvalitetsberättelse för 2020 vård och omsorg, handlingsid: Von 2021.528.
_________

Beslutet skickas till:

Kvalitetschef Christel Nilsson
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 april 2021

Justerandes sign

Von § 40 Dnr VON 2021/29

Verksamhetsberättelse 2020 för Byavången och 
hemtjänst Centrum

Vård och omsorgsnämndens beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar godkänna verksamhetsberättelsen med 
bilagor och lägga desamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Verksamhetschef Maria Lerjerud har överlämnat verksamhetsberättelse med 
bilagor för 2020 gällande Byavången samt hemtjänstområde Centrum.
Särskilda boendet Byavången och hemtjänstområde Centrum drivs av 
Förenade Care AB.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit att beslut om att godkänna 
verksamhetsberättelsen får några ekonomiska konsekvenser.

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

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

Uppföljning
Verksamhetsberättelse avlämnas och följs upp årligen av nämnden. Även 
andra uppföljningar sker kontinuerligt av avtalen med Förenade Care AB.

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar godkänna verksamhetsberättelsen med 
bilagor och lägga desamma till handlingarna.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 april 2021

Justerandes sign

§ 40 forts

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kvalitetschef Christel Nilsson handlingsid: Von 2021.586.
Verksamhetsberättelse Byavången Hemtjänst Centrum 2020, handlingsid: 
Von 2021.474.
Bilaga 1 till Verksamhetsberättelse 2020 för Byavången och hemtjänst 
Centrum, handlingsid: Von 2021.475.
Bilaga 2 till Verksamhetsberättelse 2020 för Byavången och hemtjänst 
Centrum, handlingsid: Von 2021.476.
Bilaga 3 till Verksamhetsberättelse 2020 för Byavången och hemtjänst 
Centrum, handlingsid: Von 2021.477.
Bilaga 4 till Verksamhetsberättelse 2020 för Byavången och hemtjänst 
Centrum, handlingsid: Von 2021.478.

_________

Beslutet skickas till:
Kvalitetschef Christel Nilsson
Verksamhetschef Maria Lerjerud Förenade Care AB
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 april 2021

Justerandes sign

Von § 41 Dnr VON 2021/32

Verksamhetsberättelse 2020 Valkyrian och 
hemtjänst Söder

Vård och omsorgsnämndens beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar godkänna verksamhetsberättelsen och 
lägga den samma till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Verksamhetschef Tina Persson har överlämnat verksamhetsberättelse för 
2020 gällande Valkyrian samt hemtjänstområde Söder.
Särskilda boendet Valkyrian och hemtjänstområde Söder drivs av Förenade 
Care AB.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit att beslut om att godkänna 
verksamhetsberättelsen får några ekonomiska konsekvenser.

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

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

Uppföljning
Verksamhetsberättelse avlämnas och följs upp årligen av nämnden. Även 
andra uppföljningar sker kontinuerligt av avtalen med Förenade Care AB.

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar godkänna verksamhetsberättelsen och 
lägga desamma till handlingarna.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 april 2021

Justerandes sign

§ 41 forts

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kvalitetschef Christel Nilsson handlingsid: Von 2021.587.
Verksamhetsberättelse år 2020 Valkyrian Vård och Omsorgsboende samt 
Hemtjänst Söder, handlingsid: Von 2021.515.
_________

Beslutet skickas till:

Kvalitetschef Christel Nilsson
Verksamhetschef Tina Persson, Förenade Care AB
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 april 2021

Justerandes sign

Von § 42 Dnr VON 2018/81

Delegeringsregler för vård och omsorgsnämnden 
mandatperioden 2019-2022

Vård och omsorgsnämndens beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att anta det uppdaterade förslaget till 
delegeringsregler för mandatperioden 2019-2022 enligt handlingsid: Von 
2021.608.

Ärendebeskrivning
Vård och omsorgsnämnden beslutade den 10 januari 2019 att anta 
delegeringsregler för mandatperioden 2019-2022. Delegeringsreglerna har 
därefter uppdaterats vid två tillfällen och nu finns behov av följande 
kompletteringar:

- Ett nytt avsnitt 7 gällande patientsäkerhet har tillkommit.

- Under avsnitt 8, övrigt, har i 8.12 lagts till delegering gällande beslut om 
ersättning till sjukvårdshuvudman för somatisk akutsjukvård, geriatrisk vård och 
psykisk vård.

- Dessutom har numreringen av avsnitten i delegeringsreglerna uppdaterats. I 
nuvarande delegeringsregler finns hopp mellan olika avsnitt. Exempelvis 
kommer avsnitt 4 efter avsnitt 2. I förslaget till uppdaterade delegeringsregler har 
detta justerats.

Ekonomiska konsekvenser
Ändringen i delegeringsreglerna bedöms inte få några ekonomiska 
konsekvenser.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv eftersom delegeringsregler för patientsäkerhet och ersättningar till 
sjukvårdshuvudmän inom vård och omsorg i princip aldrig berör barn.

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 april 2021

Justerandes sign

§ 42 forts

Uppföljning
Nya delegeringsregler antas för varje mandatperiod men när det finns behov 
av ändringar eller kompletteringar under mandatperioden beslutas dessa av 
nämnden.

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att anta det uppdaterade förslaget till 
delegeringsregler för mandatperioden 2019-2022 enligt handlingsid: Von 
2021.579.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar handlingsid: Von 2021.588.
C 19:7 Delegeringsregler för vård och omsorgsnämnden mandatperioden 
2019-2022 uppdaterat april 2021, handlingsid: Von 2021.579.
C 19:7 Delegeringsregler för vård och omsorgsnämnden mandatperioden 
2019-2022 utkast uppdaterat 2020-02-05, handlingsid: Von 2020.126.
C 19_7 Delegeringsregler för vård och omsorgsnämnden mandatperioden 
2019-2022, handlingsid: Von 2021.608

Tidigare behandling
Von § 3/2019 Delegeringsregler för vård och omsorgsnämnden 
mandatperioden 2019-2022: Vård och omsorgsnämnden beslutar anta 
delegeringsregler för vård och omsorgsnämnden mandatperioden 2019-2022, 
handlingsid Von 2019.16.

Von § 80/2019
Ändringar och kompletteringar i delegeringsregler för vård och 
omsorgsnämnden: Vård och omsorgsnämnden beslutar att anta 
uppdaterade delegeringsregler enligt handlingsid: Von 2019.637

Von § 20/2020
Justering av delegeringsregler för vård och omsorgsnämnden 
mandatperioden 2019-2022: Vård och omsorgsnämnden beslutar att ändra 
delegat från socialchef till ”Vård och omsorgsnämndens ordförande med 
vice ordförandena som ersättare.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 april 2021

Justerandes sign

§ 42 forts

Kontrasignering av sekreteraren eller annan tjänsteman som vård och 
omsorgsnämnden bestämmer” i punkt 1.1 i vård och omsorgsnämndens 
delegeringsregler enligt handlingsid: Von 2020.126

Förslag till beslut under sammanträdet
Axel Olsson (S) föreslår att datum för när dagens beslut om uppdaterade 
delegeringsregler träder i kraft ändras från den 1 maj 2020 till den 1 maj 2021.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att nämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag samt enligt Axel Olssons tilläggsförslag och att 
nämndsekreteraren får i uppdrag att uppdatera dokumentet ” 
Delegeringsregler för vård och omsorgsnämnden mandatperioden 2019-
2022”.
_________

Beslutet skickas till:

Socialchef Camilla Andersson
KFS: Mary Nilsson
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 april 2021

Justerandes sign

Von § 43 Dnr VON 2021/31

Ramöverenskommelse gällande fyra målgrupper 
inom området psykisk hälsa

Vård och omsorgsnämndens beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att teckna ramöverenskommelsen 
mellan Skånes kommuner och Region Skåne gällande området psykisk hälsa.

Ärendebeskrivning
Sammanfattning
Ramöverenskommelse gällande personer med psykisk funktionsnedsättning 
samt barn och ungdom som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa och 
ramöverenskommelse gällande personer med missbruks- och 
beroendeproblematik har reviderats gemensamt av Region Skåne och Skånes 
Kommuner och sammanförts till en gemensam ramöverenskommelse där 
även samverkan gällande barn och unga som vårdas utanför det egna 
hemmet inkluderats. 
Ramöverenskommelsen innefattar fyra målgrupper och innebär ingen 
ändring av ansvarsgränser. Ramöverenskommelsen kommer att vara en 
bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet vilket omfattar ansvarsfördelningen 
inom de områden där de skånska kommunerna och Region Skåne har ett 
delat hälso- och sjukvårdsansvar.
- Barn upp till 18 år som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa eller 

psykisk funktionsnedsättning. 
- Barn upp till 18 år och unga till och med 20 år som vårdas utanför det 

egna hemmet. 
- Personer i alla åldrar med psykisk funktionsnedsättning. 
- Personer i alla åldrar som missbrukar alkohol, narkotika, andra 

beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om 
pengar. 

Ramöverenskommelsen gäller från och med 2021-06-01 och tills vidare med 
18 månader uppsägningstid
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Justerandes sign

§ 43 forts

Bakgrund 
Regioner och kommuner är enligt Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, (16 kap 3 
§) och Socialtjänstlagen, SoL, (5 kap 1d, 8a, 9a §§) skyldiga att ha 
överenskommelser om samarbete för vissa målgrupper. Dessa målgrupper är; 
1. personer med psykisk funktionsnedsättning, 
2. personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra 
beroendeframkallandemedel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar, 
och 
3. barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet. 

Region Skåne och kommunerna i Skåne har sedan 2013 
ramöverenskommelse gällande personer med psykisk funktionsnedsättning 
samt barn och ungdom som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa och 
sedan 2015 ramöverenskommelse gällande personer med missbruks- och 
beroendeproblematik. Dessa ramöverenskommelser har nu reviderats 
gemensamt av Region Skåne och Skånes Kommuner och sammanförts till en 
gemensam ramöverenskommelse där även gällande barn och unga som 
vårdas utanför det egna hemmet inkluderats. Den fjärde aktuella målgruppen 
är barn upp till 18 år som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa eller 
psykisk funktionsnedsättning. För denna målgrupp finns inget lagkrav på att 
ingå överenskommelser men 2013 när ramöverenskommelsen som 
inkluderar målgruppen ingicks fanns incitament via den statliga satsningen 
PRIO psykisk ohälsa att målgruppen skulle ingå. 
Region Skåne och Skånes Kommuner ser ingen anledning att i denna 
överenskommelse exkludera målgruppen, särskilt med tanke på det arbete 
som behöver ske hos huvudmännen i och med att barnkonventionen blivit 
lag 2020. 

Ramöverenskommelsen kommer att vara en bilaga till Hälso- och 
sjukvårdsavtalet vilket omfattar ansvarsfördelningen inom de områden där de 
skånska kommunerna och Region Skåne har ett delat hälso- och 
sjukvårdsansvar. 
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 april 2021

Justerandes sign

§ 43 forts

Regional samverkansgrupp psykiatri, en partssammansatt grupp som utsetts 
av Region Skåne och Skånes Kommuner och som även har representation 
från brukar- och anhörigorganisationer, har utgjort referensgrupp i arbetet. 
Ramöverenskommelsen fastställer parternas gemensamma avsikt att bedriva 
och utveckla samarbete för att bättre tillgodose behovet av vård, stöd och 
behandling för målgrupperna. Samarbete ska ske med individen i centrum. 

Ramöverenskommelsen ska ligga till grund för lokala överenskommelser.

Ambitionen vid revideringen har varit att göra ramöverenskommelsen mer 
användarvänlig samt att spegla de förändringar i lagstiftningar som skett 
under de senaste åren. Till exempel inkluderas personer med missbruk och 
beroende av spel om pengar i denna överenskommelse. 

Att förebygga psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa är en viktig del av 
samarbetet. Förebyggande arbete innebär inte endast att undvika framtida 
sjuklighet, utan även att undvika att ett tillstånd förvärras. I arbetet med att 
förebygga psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa ingår även att arbeta med 
somatisk hälsa och levnadsvanor för målgrupperna. 

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

Barnperspektivet
Barnperspektivet är beaktat i ramöverenskommelsen.

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

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att teckna ramöverenskommelsen 
mellan Skånes kommuner och Region Skåne gällande området psykisk hälsa.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 april 2021

Justerandes sign

§ 43 forts

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse socialchef Camilla Andersson handlingsid: Von 2021.590.
Rekommendation om ramöverenskommelse, handlingsid: Von 2021.592.
Rekommendation om ramöverenskommelse_2, handlingsid: Von 2021.591.
_________

Beslutet skickas till:

Socialchef Camilla Andersson
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 april 2021

Justerandes sign

Von § 44 Dnr VON 2021/33

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut 
inom stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) , kvartal 1 2021

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.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv.
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Sammanträdesdatum 
29 april 2021

Justerandes sign

§ 44 forts

Uppföljning
Nästa uppföljning kommer ske efter kvartal 2, 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 2021.593.
_________

Beslutet skickas till:

Revisorerna
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign

Von § 45 Dnr VON 2021/33

Statistikrapport för ej verkställda gynnande beslut 
inom stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS), kvartal 1 2021

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

§ 45 forts

Uppföljning
Nästa uppföljning kommer att ske efter kvartal 2 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 2021.594.
_________

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige
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Von § 46 Dnr VON 2021/34

Rapportering av ej verkställda gynnande SoL 
beslut inom äldre- och handikappomsorgen (SoL) - 
kvartal 1 2021

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 första kvartalet 2021 finns inget att rapportera. Samtliga beslut enligt 
socialtjänstlagen har verkställts inom 90 dagar.

För fjärde 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.

24



TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 april 2021

Justerandes sign

§ 46 forts

Uppföljning
Nästa uppföljning sker efter kvartal 2, 2021.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse enhetschef Angelica Michanek handlingsid: Von 2021.595.
_________

Beslutet skickas till:

Revisorerna
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Von § 47 Dnr VON 2021/34

Statistikrapportering av ej verkställda gynnande 
beslut inom äldre- och handikappomsorgen (SoL), 
kvartal 1 2021

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 första kvartalet 2021 har inga beslut enligt 4 kap 1 § SoL rapporterats 
till IVO som ej verkställda.

För fjärde 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.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv.
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29 april 2021

Justerandes sign

§ 47 forts

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

Uppföljning
Nästa uppföljning kommer att ske efter kvartal 2, 2021.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse enhetschef Angelica Michanek handlingsid: Von 2021.596.
_________

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige
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Justerandes sign

Von § 48 Dnr VON 2021/4

Delegeringsbeslut mars 2021

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

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

Antal redovisade beslut:
Vård och omsorg - mars 202 stycken.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kvalitetschef Christel Nilsson handlingsid: Von 2021.597. 
Delegeringsbeslut SoL och LSS mars 2021, handlingsid: Von 2021.525.
_________

Beslutet skickas till:

Kvalitetschef Christel Nilsson
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Von § 49 Dnr VON 2021/3

Anmälningsärenden april 2021

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

Ärendebeskrivning
Uppdaterat registreringsbevis för Förenade Care AB
Förenade Care AB driver omsorgsboenden med måltidsservice inom 
Tomelilla Kommun. Med anledning av koncerndirektörens pensionering har 
registreringsbevis uppdaterats hos bolagsverket.
Revisorerna 2021-03-24, Rev § 16/2021, Yttranden gällande revisorernas 
uppföljning av 2018-års fördjupade granskningar
Revisorerna beslutar att lägga kommunstyrelsens, familjenämndens, vård och 
omsorgsnämndens och kultur- och fritidsnämndens yttranden till 
handlingarna.
Dom i förvaltningsrätten i Malmö 2021-03-09 i mål 597-21
Vård och omsorgsnämndens beslut den 18 december 2020 gällande bostad 
med särskild service enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS överklagades. Förvaltningsrätten avslår 
överklagandet.
Beslut i förvaltningsrätten i Malmö 2021-03-29 i mål nr 2855-21
Vård och omsorgsnämndens beslut gällande Personlig assistans enl LSS, 
överklagades den 8 feb 2021 men överklagan återtogs varför 
förvaltningsrätten beslutar skriva av målet från fortsatt handläggning.
avskrivning från fortsatt handläggning
Dom i förvaltningsrätten i Malmö 2021-04-06 i mål 6108-20
Vård och omsorgsnämndens beslut den 14 april 2020 gällande bostad med 
särskild service enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS överklagades. Förvaltningsrätten avslår 
överklagandet.
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§ 49 forts

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar handlingsid: von2021.598.
Uppdaterat registreringsbevis Förenade Care AB, handlingsid: Von 2021.542
Beslut Rev § 16/2021 Yttranden gällande revisorernas uppföljning av 2018-
års fördjupade granskningar, handlingsid: Von 2021.546.
Beslut - Dom i mål nr 597-21, gällande bostad med särskild service enligt 
LSS - Avslag på överklagandet. Handlingsid: Von 2021.441.
Beslut i mål nr 2855-21, gällande Personlig assistans enl LSS, avskrivning från 
fortsatt handläggning. Handlingsid: Von 2021.489.
Beslut - Dom i mål nr 6108-20, gällande bostad med särskild service för barn 
eller ungdomar enligt LSS - Avslag på överklagandet, handlingsid: Von 
2021.514.
_________
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