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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
27 maj 2021

Justerandes sign

Övriga Närvarande

Ej tjänstgörande ersättare
Britt-Marie Liljeholm (S)
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Olof Hammar, nämndsekreterare
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Ärenden vid dagens sammanträde med Vård och 
omsorgsnämnden

§ 50 Dialoger och informationsärenden 2021-05-27
§ 51 Tertialrapport 1 för 2021 vård och omsorgsnämnden
§ 52 Uppföljning internkontrollplan tertial 1
§ 53 Drift av särskilda boendet Byavången och tillhörande hemtjänstområde 

Centrum från februari 2022
§ 54 Anmälningsärenden maj 2021
§ 55 Delegeringsbeslut april 2021
_________

2



Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
27 maj 2021

Justerandes sign

Von § 50 Dnr VON 2021/2

Dialoger och informationsärenden 2021-
05-27

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

Ärendebeskrivning
Följande dialoger och informationsärenden behandlas på dagens sammanträde:

Tack till vård och omsorgsnämnden
Vård och omsorgsnämndens tidigare ordförande Gunnel Anderssons gick nyligen 
bort. Hennes närmast anhöriga har skickat ett tack till nämnden för blommorna till 
begravningen.

Information gällande Lex Maria ärende
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva-Marie Wendel informerar om ett aktuellt Lex 
Maria ärende.

Covid-19 pandemin och vaccinationsläget
Socialchef Camilla Andersson informerar om att pandemin sedan flera veckor 
inte har någon påverkan på verksamheten. Det finns inga smittade brukare 
och ingen pågående smittspårning. Vissa mindre lättnader i gällande 
restriktioner kommer ske t ex vad gäller munskydd i samband med gemensam 
fika. Ytterligare 15 medarbetare kommer vaccineras inom kort.
Övrigt
Socialchef Camilla Andersson informerar om det arbete om brukarinflytande som 
påbörjats efter att samarbetet med den för SÖSK-kommunerna gemensamma 
BISAM-samordnaren avslutades. En brukarrådsrepresentant har utsetts och ett första 
uppstartsmöte har avhållits. 

Revisorerna har påbörjat sin granskning av arbetsmiljöarbetet inom vård och omsorg. 
Nämnden har tidigare informerats om denna granskning. Ett flertal intervjuer har 
genomförts och granskningsrapport från KPMG AB kommer behandlas av 
revisorerna i augusti.
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
27 maj 2021

Justerandes sign

§ 50 forts

Omsorgschef Patrik Sikt informerar om att det till sommaren kommer att utgå ett 
mindre lönetillägg till medarbetarna inom Vård och Omsorg. Beloppet 500 kr 
kommer betalas ut som en uppskattning från arbetsgivaren för medarbetarnas arbete 
under covid-19 pandemin. Kostnaden för tillägget, totalt ca 200 tkr, kommer att 
finansieras inom befintlig budgetram och utbetalas med junilönen. Månadsanställda 
och timvikarier med brukarnära arbete och med minst 40 timmars tjänstgöringstid 
under årets första kvartal, totalt 295 personer kommer att erhålla lönetillägget.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar handlingsid. Von 2021.684.

Gunnel Anderssons närmast anhöriga har skickat ett tack till nämnden enligt bilaga, 
handlingsid. Von 2021.685.

_________
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
27 maj 2021

Justerandes sign

Von § 51 Dnr VON 2021/19

Tertialrapport 1 för 2021 vård och 
omsorgsnämnden

Vård och omsorgsnämndens beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna tertialrapport 1 för januari-april 
2021 och att lägga densamma till handlingarna. Vård och omsorgsnämnden ger 
förvaltningen i uppdrag att justera de redaktionella fel som upptäcktes i rapporten vid 
behandlingen av ärendet.

Ärendebeskrivning
I tertialrapporten redovisas sammanfattningsvis följande:

Ekonomi: Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar ett nollresultat för 2021. 
Prognosen förutsätter att kompensation erhålls för extra kostnader med anledning av 
covid-19 pandemin.

Antal beviljade hemtjänsttimmar har varit i snitt 200 timmar mer än budget under 
perioden januari - april. Volymerna i särskilt boende har varit lägre än budget men 
antalet dygn på korttidsboende har varit betydligt högre än budget. Korttidsboendet 
minskar dock i april. Trenderna av volymerna används i prognosen under vår och 
sommar medan det förutsätts att volymerna blir enligt budget under hösten.

LSS-verksamheten prognosticerar ett underskott och det gäller framförallt 
gruppboendena. Ett aktivt arbete med schemaplanering och hur resurspass utnyttjas 
är åtgärder som det arbetas aktivt med för att få en budget i balans.

Intern kontroll:  Nämnden har en fastställd intern kontrollplan för 2021. I ett 
separat ärende på dagens sammanträde följs denna upp för tertial 1. En 
sammanfattning av uppföljningen redovisas också i tertialrapporten.

Måluppföljning: Måluppföljningen indikerar att samtliga mål för 2021 
kommer att uppfyllas.
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
27 maj 2021

Justerandes sign

§ 51 forts

Väsentliga händelser under tertial 1: Här redovisas att en verksamhetsledare 
projektanställts under två år för olika utvecklingssatsningar, att äldreomsorgslyftet 
innebär att 25 personer inom verksamheten utbildas till undersköterskor samt att en 
organisationsförändring av nattpatrull och nattsjuksköterska kommer genomföras 
under hösten.

Visionen och livskvalitetsprogrammets intentioner: I rapporten redovisas 
vilket arbete som pågår.

Ekonomiska konsekvenser
Beslut om att godkänna tertialrapport 1 bedöms inte få några ekonomiska 
konsekvenser. Nämnden prognosticerar ett nollresultat för 2021.

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
Ytterligare uppföljning kommer ske efter tertial 2 samt efter årets slut.

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna tertialrapport 1 för januari-april 
2021 och att lägga densamma till handlingarna.
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
27 maj 2021

Justerandes sign

§ 51 forts

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse socialchef Camilla Andersson, handlingsid: Von 2021.681.

TERTIALRAPPORT 1 år 2021 Tomelilla kommun, handlingsid: Von 2021.677

Förslag till beslut under sammanträdet
Marianne Åkerblad (M) yrkar på att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att göra 
redaktionella ändringar i rapporten av de fel som upptäcktes när ärendet 
behandlades.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att vård och omsorgsnämnden beslutar 
enligt Marianne Åkerblads yrkande. 

_________

Beslutet skickas till:

Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
27 maj 2021

Justerandes sign

Von § 52 Dnr VON 2020/54

Uppföljning internkontrollplan tertial 1

Vård och omsorgsnämndens beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av nämndens 
internkontrollplan för tertial 1 2021 och att lägga densamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Förvaltningens uppföljningsrapport innehåller nämndens sammanfattande 
bedömning av uppföljningen av internkontrollplanen samt dokumentation av 
internkontrollplanens samtliga punkter, både direktåtgärder och granskningar.

Följande framkommer i uppföljningen:

Riskid 2: Granska verkställigheten
När en beställning från handläggaren skickas till fel verksamhet eller inte bekräftas av 
mottagaren finns risk att biståndet inte verkställts. Det finns inga registrerade 
avvikelser under perioden utifrån kontrollpunkten

Riskid 4; Granska kriterierna för hemsjukvården och att dessa följs
I uppföljningen har identifierats fyra brukare med personlig assistans där vi har tagit 
över uppgifter som antingen ska bedömas som egenvård eller ligga kvar på 
primärvården. Bland annat sondmatning som sedan 1 juli har blivit 
assistansgrundande.

Åtgärder: Samverkan med primärvården för att överföra ansvaret för brukarna. 
Berörd läkare kallad till samverkansmöte. 

Remissförfarande ska införas vid inskrivning i kommunal hemsjukvård.

Arbetet är påbörjat

Riskid 5: Granska inkomna klagomål och synpunkter under perioden
Genomförd granskning visar att det inkommit 14 synpunkter och klagomål under 
granskningsperioden. Två av synpunkterna är ännu obesvarade övriga har besvarats 
av egen regin eller av driftsentreprenören varierande per telefon eller i skrift.
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
27 maj 2021

Justerandes sign

§ 52 forts

Åtgärder: Flera synpunkter handlar om framförande av kommunens fordon, av 
svaren framgår att det tagits upp med personalgrupperna i anslutning till att

 synpunkterna tagits emot. Vissa klagomål tar lång tid att besvara vilket indikerar att 
det finns behov av ytterligare insatser för att få arbetet att få ett bättre flöde.

Riskid 6: Direktåtgärd efter granskning
Risk att sociala avvikelser och Lex Sarah inte rapporteras vilket leder till att 
systematiskt kvalitetsarbete uteblir och personalen uppfyller inte sin 
rapporteringsskyldighet. Kvalitetsundersökning pågår. Enkät har skickats till personal 
på hemtjänstområden Västra och Brösarp, inklusive nattpatruller, totalt 57 st.  14 
svar kom in ganska omgående. Dessa svar visar på god kännedom om rutinen, om 
vad som ska rapporteras och hur det ska göras.  Fler svar inväntas. De svar som 
kommit visar på att 12 av 14 har god kännedom om vad som ska rapporteras, hur de 
ska rapporteras och att händelserna diskuteras på APT. Svaren är dock för få för att 
få en fullständig bild av hur väl rapporteringsskyldigheten är känd och följsamheten 
till rutinen.

Riskid 7: Kontroll av att lönen betalas ut från rätt ansvar och rätt belopp
Oklart för chefer vilka verksamheter och ansvar de skall ange när de anställer ny 
personal.

Generellt när lön redovisas är där oerhört mycket fel i konteringen mellan ansvar och 
verksamhet. 

Nästan 500 tkr har rättats mellan januari – mars, vilket är oerhört mycket. 

Inga avvikelser har upptäckts vad gäller utbetalade belopp till kontrollpersonerna. 
Löner belastar till stor del rätt chef men kan redovisas på fel ansvar när chefen har 
mer än ett ansvar.

Åtgärder: Vi ska byta kodplan till nya ekonomisystemet så det kommer tas fram en 
lathund av verksamhetscontroller om vad som gäller då. 

Eventuellt kommer förifyllda blanketter tas fram för att minska risken för att det 
konteras fel. 

Fortsatt granskning kommer ske.
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
27 maj 2021

Justerandes sign

§ 52 forts

Riskid 12: Verkställighetsdokumentation
Granskningen visar att det finns aktuella genomförandeplaner och att stödet är 
beskrivet i planen. De finns även angivet datum för uppföljning. Dock framgår inte 
den enskildes önskemål och om anhöriga varit närvarande. Verkställigheten är 
mycket sporadiskt beskriven och följer inte föreskriften eller rutinen. Urvalet är litet, 
endast fyra journaler är granskade men resultatet stämmer överens med tidigare 
gjorda granskningar varför direktåtgärder behöver sättas in. 

Åtgärder: Enhetschefer ska diskutera och komma in med åtgärdsplaner på hur 
verkställighetsdokumentationen kan organiseras för att förbättras.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen bedömer inte att uppföljning av den interna kontrollplanen 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
Nästa uppföljning kommer ske efter tertial 2 och därefter kommer en 
sammanställning ske efter årets slut av genomförd intern kontroll under 2021.

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av nämndens 
internkontrollplan för tertial 1 2021 och att lägga densamma till handlingarna.
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
27 maj 2021

Justerandes sign

§ 52 forts

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kvalitetschef Christel Nilsson handlingsid: Von 2021.682.

VoO Uppföljning internkontrollplan tertial 1, handlingsid: Von 2021.674.

Internkontrollplan 2021, handlingsid: Von 2021.31

Tidigare behandling
Vård och omsorgsnämnden 28 januari 2021 (Von § 5/2021): 
Vård och omsorgsnämnden beslutar att anta internkontrollplan för 2021 med 
handlingsid: Von 2021.31.

_________

Beslutet skickas till:

Kvalitetschef Christel Nilsson

Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
27 maj 2021

Justerandes sign

Von § 53 Dnr VON 2018/32

Drift av särskilda boendet Byavången 
och tillhörande hemtjänstområde 
Centrum från februari 2022

Vård och omsorgsnämndens beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att, om nuvarande entreprenör så önskar, 
förlänga befintligt avtal med tre år till och med 2025-01-31.

Reservationer
Mona Nihlén (V) och Axel Olsson (S) reserverar sig mot beslutet enligt skriftlig 
reservation med handlingsid Von 2021.693.

Ärendebeskrivning
Det särskilda boendet Byavången och tillhörande hemtjänstområde Centrum drivs 
sedan 1 februari 2015 på entreprenad av Förenade Care AB. Avtalet, som tecknades 
efter upphandling enligt lagen om offentlig upphandling, har förlängts en 
treårsperiod och gäller till och med 31 januari 2022. Avtalet kan om parterna så 
önskar förlängas i ytterligare tre år. 

Verksamheten Vård och Omsorg upplever att drift och samarbete av Byavångens 
verksamhet med tillhörande hemtjänst fungerar utmärkt. Det finns en stabil ledning 
och personalstab, som bidrar till hög kontinuitet och trygghet för Tomelilla kommun. 
Verksamheten levererar enligt de uppställda krav på kvalitet som omfattas i avtalet. 

Ekonomiska konsekvenser
En förlängning av avtalet medför att ersättningen till leverantören fortsätter enligt 
avtal. 

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan då barn inte berörs 
inom detta avtalsområde. 
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
27 maj 2021

Justerandes sign

§ 53 forts

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

Uppföljning
Detta är sista förlängningen på detta avtal.

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att, om nuvarande entreprenör så önskar, 
förlänga befintligt avtal med tre år till och med 2025-01-31.

Beslutsunderlag
Vonau § 23/2021 Drift av särskilda boendet Byavången och tillhörande 
hemtjänstområde Centrum från februari 2022, handlingsid: Von 2021.668 

Kopia på avtal - Drift av särskilda boendet Byavången med tillhörande 
hemtjänstområde Centrum, handlingsid: Von 2018.284.

VON § 7/2014 Drift av särskilda boendet Byavången och tillhörande 
hemtjänstområde Centrum från februari 2015, handlingsid: Von 2014.134.

Kf § 36/2014 Drift av särskilda boendet Byavången och tillhörande 
hemtjänstområde Centrum från februari 2015. Kopia, handlingsid: Von 2021.636.

Von § 41/2018: Drift av särskilda boendet Byavången och tillhörande 
hemtjänstområde Centrum från februari 2019, handlingsid: Von 2018.297.

Avtal för drift av särskilda boendet Byavången och tillhörande hemtjänstområde 
Centrum från februari 2019, handlingsid: Von 2018.321.

Avtalsförlängning 2019-02-01 till 2022-01-31, handlingsid: Von 2021.544.

13



Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
27 maj 2021

Justerandes sign

§ 53 forts

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2014-02-24 (Kf §36/2014): Kommunfullmäktige beslutar att 
uppdra år vård och omsorgsnämnden att upphandla driften av Byavången med 
tillhörande hemtjänstområde Centrum från och med 1 februari 2015.

 

Vård och omsorgsnämnden 2018-04-26 (Von § 41/2018): Vård och 
omsorgsnämnden beslutar att, om nuvarande entreprenör så önskar, förlänga 
befintligt avtal med tre år till och med 2022-01-31.

Förslag till beslut under sammanträdet
Marianne Åkerblad (M) yrkar på att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag, 
dvs om nuvarande entreprenör så önskar, förlänga befintligt avtal med tre år till och 
med 2025-01-31.

Mona Nihlén (V) och Axel Olsson (S) yrkar på att vård och omsorgsnämnden ska ge 
förvaltningen i uppdrag att lägga upp en plan på att succesivt, inom en treårsperiod, 
ta över driften i egen regi.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att vård och omsorgsnämnden beslutar 
enligt Marianne Åkerblads yrkande. Mona Nihlén och Axel Olsson meddelar ett en 
skriftlig reservation kommer lämnas in mot beslutet.

_________

Beslutet skickas till:

Socialchef Camilla Andersson
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Reservation	mot	beslutet	att	förnya	avtalet	gällande	driften	av	särskilda	
boendet	Byavången	med	tillhörande	hemtjänstområde	Centrum	från	februari	
2022.	
	
Som	omsorgstagare	i	Tomelilla	kommun	har	du	rätt	till	en	jämlik	och	rättvis	
omsorg	och	service.	För	att	detta	ska	kunna	ske	anser	vi	att	det	är	nödvändigt	att	
driften	sker	i	egen	regi.	
	
I	ovanstående	verksamhet	krävs	dock	ett	längre	perspektiv	för	att	göra	detta	
möjligt.	
	
Vänsterpartiet	och	Socialdemokraterna	reserverar	oss	mot	beslutet	att	förnya	
avtalet	gällande	driften	av	Byavången	och	yrkar	på	att	förvaltningen	får	i	
uppdrag	att	lägga	upp	en	plan	på	att	successivt,	inom	en	treårsperiod,	ta	över	och	
driva	i	egen	regi.	
	
	
	
Mona	Nihlén	 	 	 	 	 	 Axel	Olsson	
Vänsterpartiet	 	 	 	 	 Socialdemokraterna	
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
27 maj 2021

Justerandes sign

Von § 54 Dnr VON 2021/3

Anmälningsärenden maj 2021

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

Ärendebeskrivning

Försening av Socialstyrelsens undersökning Vad tycker de äldre om 
äldreomsorgen samt enhetsundersökningarna inom Äldreomsorg och LSS
Socialstyrelsen har i brev meddelat om förseningar i undersökningarna för 2021.

Meddelande från Inspektionen från vård och omsorg gällande tillsyn av 
hemtjänst. Ärendet avslutas
Inspektionen för vård och omsorg beslutade den 27 april 2021 att avsluta ärendet 
gällande tillsyn av Tomelilla kommuns kontroll av tillstånd för privata utförare av 
hemtjänstinsatser.

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

Beslutsunderlag
Vonau § 24/2021 Anmälningsärenden maj 2021, handlingsid: Von.2021.669

Försening av Socialstyrelsens undersökning _Vad tycker de äldre om 
äldreomsorgen__ samt enhetsundersökningarna inom Äldreomsorg och LSS, 
handlingsid: Von 2021.609.

Meddelande från Inspektionen från vård och omsorg gällande tillsyn av hemtjänst. 
Ärendet avslutas, handlingsid: Von 2021.607.
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
27 maj 2021

Justerandes sign

§ 54 forts

Tidigare behandling
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-05-12 (Vonau § 24/2021)
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår vård och omsorgsnämnden att 
besluta att lägga redovisningen av anmälningsärenden till handlingarna.

_________

Beslutet skickas till:

Socialchef Camilla Andersson
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
27 maj 2021

Justerandes sign

Von § 55 Dnr VON 2021/4

Delegeringsbeslut april 2021

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

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

Antal redovisade beslut:
Vård och omsorg – april: 159.

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

Beslutsunderlag
Vonau § 25/2021 Delegeringsbeslut april 2021, handlingsid: Von 2021.670

Delegeringsbeslut SoL och LSS april 2021, handlingsid: Von 2021.628.

Tidigare behandling
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-05-12 (Vonau § 25/2021
Vonau föreslår Von att besluta att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut för 
april 2021.

_________

Beslutet skickas till:

Kvalitetschef Christel Nilsson
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