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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
24 juni 2021

Justerandes sign

Övriga Närvarande

Övriga
Olof Hammar, nämndsekreterare
Camilla Andersson, socialchef
Patrik Sikt, omsorgschef
Eva Gustavsson, ledamot Östra Skånes hjälpmedelsnämnd, § 56, punkt 1

Ärenden vid dagens sammanträde med Vård och 
omsorgsnämnden

§ 56 Dialoger och informationsärenden 2021-06-24
§ 57 Tillägg i riktlinjer för bistånd enligt socialtjänstlagen för äldre och 

funktionshindrade i Tomelilla kommun
§ 58 Delegeringsbeslut maj 2021
§ 59 Anmälningsärenden juni 2021
_________
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
24 juni 2021

Justerandes sign

Von § 56 Dnr VON 2021/2

Dialoger och informationsärenden 2021-
06-24

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

Ärendebeskrivning
Följande dialoger och informationsärenden behandlas på dagens sammanträde:

1. Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd
Eva Gustavsson som är Tomelilla kommuns ledamot i nämnden har bjudits in till 
dagens sammanträde. Eva informerar om nämndens funktion och uppdrag samt 
aktuella frågor. Mona Nihlén är Tomelilla kommuns ersättare i nämnden.

2. Covid-19 pandemin och vaccinationsläget
Socialchef Camilla Andersson informerar om att läget fortsatt är stabilt och att 
covid-19 pandemin inte har någon påverkan på verksamheten.

3. Övrigt
Information från socialchef
Upphandling av nytt verksamhetssystem
Socialchef Camilla Andersson informerar om den pågående upphandlingen av 
nytt verksamhetssystem som är inne i slutfasen och beräknas vara klar till 
nämndens sammanträde i augusti.

Information från omsorgschef
Chefsrekryteringar LSS
Omsorgschef Patrik Sikt informerar om chefsrekryteringar inom LSS-
verksamheten. Den 1 juni tillträdde Staffan Sandberg, tjänsten som enhetschef 
inom LSS 1. Rekrytering av enhetschef till LSS 2 kommer ske först efter 
sommaren.
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
24 juni 2021

Justerandes sign

§ 56 forts

Innovationsprojekt
Camanio, som är ett företag inom digital välfärdsteknik, kommer bedriva 
testverksamhet på Brinkehem i Brösarp. Det är trygghetslarm, positioneringslarm 
och insamling av data på larmen som kan användas i verksamhetens kvalitetsarbete. 
Testen påbörjas i september och genomförs under tre månader.

En av kommunens sjuksköterskor ingår i ett projekt som Innovation Skåne leder 
tillsammans med Region Skåne, i det europeiska samarbetsprojektet Caremix. 
Samarbetsprojektet ska stödja framväxten av bättre lösningar för personer med 
multisjukdom, för att kunna erbjuda ett bättre stöd i vardagen, och en mer 
sammanhängande vårdresa i kontakter mellan olika vårdgivare, vårdnivåer och sociala 
sammanhang.

Sommarvikarier
Bemanningsläget i verksamheten inför sommaren är stabilt förutom att det råder 
brist på delegerad personal. Därför har överenskommelser behövts göras när det 
gäller arbetstider. Delade turer kommer vara nödvändigt och vissa avsteg måste ske 
när det gäller veckovila och dygnsvila.

Satellitlägenheter
En överenskommelse har träffats med Österlenhem AB om möjligheter till så kallade 
satellitlägenheter. En satellitlägenhet är en vanlig lägenhet som kombineras med 
boendestöd. Överenskommelsen handlar om kommunens möjlighet till förtur för 
upp till två lägenheter som satelliter.

Utbildningar
Ytterligare tre personer anställda i Tomelilla kommun har efter egen ansökan antagits 
till utbildning till specialistsjuksköterska i Kristianstad. Utbildningen omfattar studier 
på halvfart under två år och finansieras inom ramen för äldreomsorgslyftet. I 
överenskommelse med skolan kommer den platsförlagda utbildningen ske på 
hemmaplan från Norrevångs konferensrum.

Omsorgschefen informerar dessutom om de omfattande utbildningar som kommer 
starta till hösten.
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
24 juni 2021

Justerandes sign

§ 56 forts

Sommargåvan till personal
Omsorgschefen informerade på sammanträdet i maj om sommargåvan till 
personalen. På dagens sammanträde informeras om att det blir 290 personer som 
erhåller en lönebonus på 500 kr i samband med juni månads löneutbetalning.

Organisationsförändringar
Omsorgschefen informerar om processen med den omorganisation som trätt i kraft. 
Den innebär att en del personal fått nya chefer och att en del chefer fått förändrade 
uppdrag. Under sommaren och kommer cheferna täcka upp för varandra i 
verksamheten under semestrarna.

Vårdförbundet Skåne har begärt att arbetsmiljöverket ska göra en bedömning av 
införandet av den nya organisationen, men nyligen meddelade arbetsmiljöverket 
avslag på denna begäran.

Omsorgschefen informerar om att man planerar för ett antal piloter gällande 
schemaläggning och arbetstider. På Norrevång prövar man att med ett undantag från 
dygnsvilan per månad anpassa sina helgpass. För nattarbetande personal prövar man 
att göra undantag från dygnsvilan att öppna upp möjlighet till att lättare kunna delta 
på arbetsplatsträffar. Dessutom övervägs ett större försök med ett så kallat 3/2 
schema där det ingår tid för friskvård och mer rörlig tid till förmån för fler fridagar. 
Det är i en dialog med medarbetare och kommunal på Brandkårsgatans LSS-boende 
som man kommit fram till att man vill testa den arbetstidsmodellen och arbete pågår 
för att se om det är möjligt att genomföra försöket.

Information till patienter om Patientnämnden
Omsorgschefen informerar om att en digital folder om Patientnämnden finns 
tillgänglig och som kommer att användas i information till nya patienter. Mona 
Nihlen (V) anser att aktuell information till alla patienter, såväl nya som befintliga, 
bör finnas lätt tillgänglig. Omsorgschefen svarar att det med den digitala foldern 
också kommer att vara möjligt med bredare spridning och att man i första skedet 
börjar med nya patienter.
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
24 juni 2021

Justerandes sign

§ 56 forts

Upphandling personlig assistans
Nämnden fick under 2020 i uppdrag att genomföra upphandling enligt lagen om 
valfrihetssystem (LOV) för utförande av personlig assistans i Tomelilla kommun. 
Peo Örnsved (SD) frågar på dagens sammanträde om status på upphandlingen. 
Omsorgschefen meddelar att den inte är utförd men kommer genomföras under 
hösten. Omsorgschefen meddelar också att ingen sedan beslutet om upphandling 
enligt LOV valt vård och omsorgsnämnden som utförare eller där det behövts 
ickevalsalternativ.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2021-06-17, handlingsid: Von 
2021.750

_________
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
24 juni 2021

Justerandes sign

Von § 57 Dnr VON 2013/19

Tillägg i riktlinjer för bistånd enligt 
socialtjänstlagen för äldre och 
funktionshindrade i Tomelilla kommun

Vård och omsorgsnämndens beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att personer, i arbetsför ålder som står utanför 
den reguljära och kommunala arbetsmarknaden ska få bistånd till sysselsättning. 
Biståndet skrivs in i stycke 5 i dokumentet ” Riktlinjer för bistånd enligt 
socialtjänstlagen för äldre och funktionshindrade i Tomelilla kommun, handlingsid: 
Von 2021.715 (uppdaterade riktlinjer).

Ärendebeskrivning
I dialog med myndighet, utförare och arbetsmarknadsenheten har det konstaterats att 
det finns individer från socialpsykiatrins målgrupp som har ett större stödbehov än 
vad Arbetsförmedlingen och socialtjänstens arbetsmarknadsförvaltning kan 
tillhandahålla när det gäller arbete eller praktik. 

Det finns därmed ett behov av en ny/anpassad biståndsbedömd insats inom 
socialpsykiatrin för att möta de stödbehov som finns för personer i målgruppen i 
arbetsför ålder som behöver en mer strukturerad meningsfull vardag eller som vill 
närma sig arbetsmarknaden. 

Vid utredning av en ansökan om sysselsättning är det av stor vikt att definiera syftet 
och målet med insatsen tillsammans med den enskilde. Sysselsättning som insats kan 
ha flera olika syften för enskilda individer. Det övergripande syftet är att på ett eller 
annat sätt främja den enskilde i dennes individuella återhämtningsprocess. 

I nationella riktlinjer för schizofreni och schizofreniliknanden tillstånd anges ex. att 
sysselsättning inom socialpsykiatrin kan närma sig och på sikt leda till att individer 
kan etablera sig på arbetsmarknaden, genom exempelvis IPS-metoden (individual 
placement and support) som rekommenderas. 

För att definiera sysselsättning som insats samt förtydliga vilken typ av verksamheter 
som ska ingå och ytterligare klargöra syftet med insatsen föreslås följande: - 
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
24 juni 2021

Justerandes sign

§ 57 forts

1. Sysselsättning kan beviljas i syfte att bryta isolering, tillgodose den enskildes 
behov av social samvaro och meningsfull vardag samt främja den enskildes 
delaktighet i samhället. 

2. Sysselsättning kan också ha ett mer arbetsförberedande syfte för personer 
som har en målsättning att närma sig och på sikt etablera sig på 
arbetsmarknaden.

De som har möjlighet att få sysselsättning via arbetsförmedlingen och bedöms ha 
arbetsförmåga eller om de beviljats försörjningsstöd och stöd via AME från 
socialtjänsten har däremot redan behovet tillgodosett. 

I nuläget rör det sig om knappt ett tiotal brukare inom socialpsykiatrin som skulle 
kunna få möjlighet att regelbundet delta i en arbetsliknande aktivitet på vardagar med 
olika inriktning. En sysselsättning som är mer kravlös men individanpassad för att ge 
mening i vardagen och ökar möjligheten till återhämtning och därmed ökad 
självständighet och delaktighet i samhället. 

Sysselsättningen, biståndet, kan verkställas inom LSS dagliga verksamhet som kan 
erbjuda både individuella praktikplatser externt eller internt eller i handledda grupper.

Vid ett bifall till sysselsättning enligt socialtjänstlag enligt 4 kap.§1 Socialtjänstlagen, 
skickas en beställning till arbetskonsulent inom LSS som kartlägger den enskildes 
färdigheter, önskemål och behov och upprättar en genomförandeplan.  

Ersättningen föreslås vara samma som habiliteringsersättningen med för närvarande 
70 kr heldag och 40 kr för halvdag (1 till 4 timmar). 

Vård och omsorgsnämnden behöver därför besluta om att införa bistånd för 
sysselsättning för vuxna i socialpsykiatrins målgrupp. Biståndet läggs till under stycke 
5 i nämndens ” Riktlinjer för bistånd enligt socialtjänstlagen för äldre och 
funktionshindrade i Tomelilla kommun” (KOMMUNAL 
FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 13:1). 

Förslag till tillägg redovisas i bilaga.
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
24 juni 2021

Justerandes sign

§ 57 forts

Ekonomiska konsekvenser
Utifrån prognosen om knappt ett tiotal ansökningar så anses kostnaden kunna 
hanteras inom ramen för både ekonomi och verksamhet. Vid ökade volymer ska 
verksamheten i första hand omfördela resurser för att finansiera 
arbetskonsulentresurs eller behovet av ökade resurser inom daglig verksamhet LSS 
och dess handledare.

Barnperspektivet
Förslaget avser vuxna individer och om dessa också är föräldrar och syftet är att de 
får ett bättre mående så ger det sannolikt även en positiv effekt på deras barn. 

Miljöperspektivet
Att ha ett arbete att gå till eller en meningsfull sysselsättning är grunden för de allra 
flesta vuxna vilket ökar delaktigheten i samhället och därmed bidrar till en socialt 
hållbar miljö. 

Uppföljning
Riktlinjerna följs upp vid behov

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att personer, i arbetsför ålder som står utanför 
den reguljära och kommunala arbetsmarknaden ska få bistånd till sysselsättning. 
Biståndet skrivs in i stycke 5 i dokumentet ” Riktlinjer för bistånd enligt 
socialtjänstlagen för äldre och funktionshindrade i Tomelilla kommun, handlingsid: 
Von 2021.715 (uppdaterade riktlinjer).

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse socialchef Camilla Andersson handlingsid: Von 2021.724

Förslag till tillägg i KFS C 13_1 Riktlinjer för bistånd enligt socialtjänstlagen för äldre 
och funktionshindrade i Tomelilla kommun, handlingsid: Von 2021.715
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
24 juni 2021

Justerandes sign

§ 57 forts

Tidigare behandling
2021-06-10: Vonau § 28/2021 Tillägg i Riktlinjer för bistånd enligt socialtjänstlagen 
för äldre och funktionshindrade i Tomelilla kommun

_________

Beslutet skickas till:

KFS: Mary Nilsson

Socialchef Camilla Andersson
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
24 juni 2021

Justerandes sign

Von § 58 Dnr VON 2021/4

Delegeringsbeslut maj 2021

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

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

Antal redovisade beslut:

Vård och omsorg – maj: 144

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kvalitetschef Christel Nilsson handlingsid: Von 2021.726.

Delegeringsbeslut SoL och LSS maj 2021, handlingsid: Von 2021.714.

_________

Beslutet skickas till:

Vård och omsorgsnämnden
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
24 juni 2021

Justerandes sign

Von § 59 Dnr VON 2021/3

Anmälningsärenden juni 2021

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

Ärendebeskrivning
Beslut i förvaltningsrätten i Malmö 2021-05-19 i mål nr 5111-21
Vård och omsorgsnämndens beslut den 13 april 2020 gällande bostad med särskild 
service för barn och ungdomar enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade. Förvaltningsrätten avslår yrkandet om interimistiskt förordnande.

Underrättelse från förvaltningsrätten i Malmö 2021-05-25 i mål nr 5111-21
Domstolen har fått in handlingar i målet från överläkare på Psykiatri Skåne. Vård och 
omsorgsnämnden i Tomelilla har fått tillfälle att yttra sig över det som står i 
handlingarna senast den 8 juni 2021. Nämnden har även anmodats att inkomma med 
en samordnad individuell plan (SIP) senast den 8 juni 2021.

Beslut i Kammarrätten i Göteborg 2021-05-28 i mål nr 1742-21
Överklagat avgörande gällande Förvaltningsrätten i Malmös dom den 9 mars 2021 i 
mål nr 597-21 där vård och omsorgsnämnden i Tomelilla kommun är motpart. 
Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står 
därför fast.

Förlängning av placering enligt 9 § punkt 8 LSS, samt nytt placeringsavtal 
med Nytida AB -Villa Haglösa
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade den 10 juni 2021 (Vonau § 
27/2020) att förlänga en pågående placering. Kostnaden för placeringen kommer om 
den pågår under hela avtalsperioden (11 juni 2021 – 2 december 2021) kosta Vård 
och omsorgsnämnden i Tomelilla kommun 1 473 675 kr (175 dygn x 8421 kr).

Protokoll 2021-06-10 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott §§ 26-30
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
24 juni 2021

Justerandes sign

§ 59 forts

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

Beslutsunderlag
Hit hämtas text från tjänsteskrivelsens rubrik Beslutsunderlag

Tidigare behandling
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2021-06-18, handlingsid: Von 
2021.751

_________

  

13


	Protokoll förstasida
	Von § 56/2021 Dialoger och informationsärenden 2021-06-24
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4

	Von § 57/ 2021 Tillägg i riktlinjer för bistånd enligt socialtjänstlagen för äldre och funktionshindrade i Tomelilla kommun
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4

	Von § 58/2021 Delegeringsbeslut maj 2021
	Von § 59/2021 Anmälningsärenden juni 2021
	Sida 1
	Sida 2


