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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
26 augusti 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
Staffan Sandberg, enhetschef, § 60 punkt 1

Ärenden vid dagens sammanträde med Vård och 
omsorgsnämnden

§ 60 Dialoger och informationsärenden 2021-08-26
§ 61 Avrapportering av ej verkställda gynnade beslut enligt socialtjänstlagen, 

SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, andra 
kvartalet 2021

§ 62 Kvalitetsrapporter Förenade Care 2021
§ 63 Anmälningsärenden aug 2021
§ 64 Delegeringsbeslut juni och juli 2021
_________
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
26 augusti 2021

Justerandes sign

Von § 60 Dnr VON 2021/2

Dialoger och informationsärenden 2021-
08-26

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:

Ny enhetschef LSS 1
Staffan Sandberg som är ny enhetschef inom LSS-verksamheten (LSS 1) presenterar 
sig för nämnden och nämndens ledamöter och ersättare presenterar sig för 
enhetschefen. Staffan berättar om sin bakgrund och sitt uppdrag som enhetschef i 
Tomelilla kommun.

Covid-19 pandemin och vaccinationsläget
Socialchef Camilla Andersson informerar nämnden om att smittspridningen i 
samhället ökar igen men att det i nuläget inte finns någon smitta bland 
brukarna. Pandemin har trots det viss påverkan på verksamheten eftersom 
personal ska stanna hemma vid minsta sjukdomssymptom. Dessutom kommer 
extra försiktighet ske när det gäller genomförande av olika gruppaktiviteter.

Övrigt
Omsorgschef Patrik Sikt informerar om att rekrytering av nya enhetschefer till 
gruppbostäder (LSS 2) samt till HSL centralt är avslutad och att de nya 
cheferna kommer påbörja sina anställningar i oktober.
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
26 augusti 2021

Justerandes sign

§ 60 forts

Vidare informerar omsorgschefen om att kommunen har ansökt om statsbidrag för 
att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg (återhämtningsbonusen). 
Bidraget kommer att användas till pilotförsök med 2/3 modellen, en variant av 3/3 
modellen. Med en del friskvård på arbetstid och en del flexibel tid och med en fast 
bas. Inför och i utvärdering kommer samarbete ske med kommunens 
företagshälsovård.

Vännens dagverksamhet kommer flytta från nuvarande lokaler då dessa inte är 
optimala för den verksamhet som bedrivs. Ny lokal ej klar i dagsläget. Verksamheten 
kommer med anledning av indikationer på hyreshöjningar att lyfta frågan med 
Österlenhem till andra lösningar framåt.

På sammanträdet i juni informerades nämnden om att upphandlingen av nytt 
verksamhetssystem var inne i slutfasen. På dagens sammanträde informerar 
omsorgschef Patrik Sikt om att upphandlingen nu är avslutad.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar handlingsid. Von 2021.882.

_________
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
26 augusti 2021

Justerandes sign

Von § 61 Dnr VON 2021/33

Avrapportering av ej verkställda gynnade 
beslut enligt socialtjänstlagen, SoL, och 
lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS, andra kvartalet 
2021

Vård och omsorgsnämndens beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen för andra kvartalet 
2021 och att överlämna densamma till revisorerna och till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Vård och omsorgsnämnden ska till Inspektionen för vård och omsorg och till 
kommunens revisorer rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt 9 § LSS och 4 
kap. 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. För 
varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet och vilken typ av insats 
beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet.

Nämnden ska vidare dels till Inspektionen för vård och omsorg, dels till revisorerna 
rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt 9 § LSS och 4 kap. 1 § SoL som inte har 
verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. För 
varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet och vilken typ av insats 
beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet.

Nämnden ska slutligen till inspektionen för vård och omsorg och till revisorerna 
anmäla när nämnden har verkställt ett gynnande beslut som enligt 28 f § har 
rapporterats som ej verkställt. Datum för verkställigheten ska då anges.

Rapportering ska ske en gång per kvartal. 

Vård och omsorgsnämnden skall till kommunfullmäktige lämna en statistikrapport 
över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 9 § LSS och 4 kap. 1 § SoL som 
inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden skall 
vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har 
förflutit från dagen för respektive beslut.
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
26 augusti 2021

Justerandes sign

§ 61 forts

Nämnden skall till fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur många av 
nämndens gynnande beslut enligt 9 § LSS och 4 kap. 1 § SoL som inte har verkställts 
på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Nämnden skall 
vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har 
förflutit från dagen för respektive beslut.

Rapportering ske en gång per kvartal.

För andra kvartalet 2021 finns inga rapporterade nya gynnande beslut som ej 
verkställts inom tre månader.
Det finns heller inga äldre ej verkställda gynnande beslut eller beslut som inte 
har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten 
avbröts att rapportera om.

Ekonomiska konsekvenser
Tomelilla kommun kan få betala en sanktionsavgift om kommunen dröjt oskäligt 
länge med att verkställa ett beslut

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 ska enligt SoL och LSS-lagstiftningen ske en gång per kvartal. Nästa 
avrapportering kommer avse tredje kvartalet 2021-
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
26 augusti 2021

Justerandes sign

§ 61 forts

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag 
till vård och omsorgsnämnden
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen för andra kvartalet 
2021 och att överlämna densamma till revisorerna och till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse enhetschef Angelica Michanek 2021-06-30, handlingsid: Von 
2021.860.

Tidigare behandling
Vonau § 32/2021

Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen för andra kvartalet 
2021 och att överlämna densamma till revisorerna och till kommunfullmäktige.

_________

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige

Revisorerna
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
26 augusti 2021

Justerandes sign

Von § 62 Dnr VON 2021/44

Kvalitetsrapporter Förenade Care 2021

Vård och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna Förenade Cares kvalitetsrapporter 
från de båda avtalsområden Byavången/Centrum och Valkyrian/Söder. 

Vård och omsorgsnämnden beslutar också att ge förvaltningen i uppdrag att 
informera Förenade Care AB om att nämnden förväntar sig högre språklig kvalitet på 
innehållet i rapporterna vid framtida avrapporteringar.

Ärendebeskrivning
Enligt avtalen med Förenade Care ska de förutom årsredovisningen även lämna 
halvårsrapporter. Rapporterna beskriver resultat av pågående och avslutade 
kvalitetsarbeten kopplat till lagstiftning, avtal och mål.  

Ekonomiska konsekvenser
Rapporteringen medför inga kostnader utöver budget. 

Barnperspektivet
Entreprenadområdens rapporter medför inga konsekvenser utifrån barnperspektivet.  

Miljöperspektivet
Ärendet medför inga konsekvenser för miljöarbetet

Uppföljning
Rapporterna redovisas och läggs till handlingarna. Uppföljning utöver de årliga 
avtalsuppföljningarna är inte aktuell. 

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag 
till vård och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna Förenade Cares kvalitetsrapporter 
från de båda avtalsområden Byavången/Centrum och Valkyrian/Söder. 
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
26 augusti 2021

Justerandes sign

§ 62 forts

Beslutsunderlag
Vonau § 34/2021 Kvalitetsrapporter Förenade Care 2021, handlingsid: Von 2021.875

Kvalitetsrapport Byavången/Centrum, handlingsid: Von 2021.847.

Kvalitetsrapport Valkyrian/Söder, handlingsid: Von 2021.846.

Tidigare behandling
Vonau § 34/2021

Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna Förenade Cares kvalitetsrapporter 
från de båda avtalsområden Byavången/Centrum och Valkyrian/Söder. 

Förslag till beslut under sammanträdet
Marianne Åkerblad (M) yrkar på att nämnden godkänner rapporterna men att man 
samtidigt ger förvaltningen i uppdrag att informera Förenade Care AB om att 
nämnden förväntar sig högre språklig kvalitet på innehållet i rapporterna vid framtida 
avrapporteringar.

Mona Nihlen (V) och Axel Olsson (S) yrkar på att nämnden beslutar att återremittera 
kvalitetsrapporten för Byavången/Centrum till Förenade Care AB för redigeringar 
och att man först därefter godkänner den rapporten.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att nämnden beslutar enligt Marianne 
Åkerblads förslag.

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:

Ja-röst för Marianne Åkerblads förslag.

Nej-röst för Mona Nihléns och Axel Olssons förslag
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
26 augusti 2021

Justerandes sign

§ 62 forts

Omröstning
Med 5 ja-röster mot 2 nej-röster beslutar vård och omsorgsnämnden enligt Marianne 
Åkerblads förslag.

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

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

_________

Beslutet skickas till:

Kvalitetschef Christel Nilsson

Socialchef Camilla Andersson
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
26 augusti 2021

Justerandes sign

Von § 63 Dnr VON 2021/3

Anmälningsärenden aug 2021

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

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige 2021-06-21, Kf § 73/2021 Taxor och avgifter 2022
Kommunfullmäktige beslutar anta taxor och avgifter för 2022 i enlighet med bifogat 
förslag, handlingsid: Ks 2021.2163, med undantag av vård och omsorgs taxor som 
återremitteras till förvaltningen för förnyad beredning utifrån kommande behandling 
av motion angående höjt förbehållsbelopp.

Kommunfullmäktige 2021-06-21,Kf § 75/2021 Mål och budget 2022 med plan 
för 2023-2024
Kommunfullmäktige beslutar anta Budgetförslag 2022 Socialdemokraterna och 
Vänsterpartiet, handlingsid: KS 2021.2325.

Kommunfullmäktige beslutar om en låneram på 350 mnkr för 2022. 

Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Österlenhem 
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 500 mnkr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader och att såsom för egen skuld ingå borgen för Tomelilla 
Industriaktiebolags låneförpliktelser upp till ett totalt värde om 30 mnkr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader.

Kommunfullmäktige beslutar att borgensavgifter för nya lån behandlas individuellt 
och enligt gällande finansreglemente. Lån upptagna före 2013 med kommunal 
borgen föreslås behålla avgiften på 0,3 %. 

Kommunfullmäktige beslutar att ingen reservering till resultatutjämningsreserven ska 
göras i budget 2022.

Kommunfullmäktige beslutar att medge kommunstyrelsen att använda upp till 30 
mnkr för omsättningstillgångar.
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
26 augusti 2021

Justerandes sign

§ 63 forts

Kommunfullmäktige beslutar ge följande särskilda uppdrag:

 Analys av arbetet med utfasning av plastprodukter sker till 
samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen senast i juni 2022.

 Förebyggandearbete IFO/Polis redovisas senast april 2022 till 
familjenämnden och kommunstyrelsen.

 En återrapport samt analys och prognos med förslag på kommunens fortsatta 
mål och satsningar för hållbarhetsarbete inom miljöområdet. Utgå från 
nuvarande kriterier tillsammans med en prognos för framtida kriterier i 
Aktuell Hållbarhets ranking. Redovisas till kommunstyrelsen i oktober 2022.

Kommunfullmäktige 2021-06-21, Kf § 86/2021 Statistikrapport för ej 
verkställda gynnande beslut inom äldre- och handikappomsorgen (SOL) 1:a 
kvartalet 2021
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

Kommunfullmäktige 2021-06-21, Kf § 87/2021 Statistikrapport för ej 
verkställda gynnande beslut inom stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) 1:a kvartalet 2021
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

Förvaltningsrätten i Malmö 2021-07-16, mål nr. 7562-21
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag 
till vård och omsorgsnämnden
Vård och omsorgsnämnden beslutar att lägga redovisningen av anmälningsärenden 
till handlingarna.

Beslutsunderlag
Vonau § 35/2021

Vård och omsorgsnämnden beslutar att lägga redovisningen av anmälningsärenden 
till handlingarna, handlingsid: Von 2021.877

Kf § 73/2021 Taxor och avgifter 2022, handlingsid: Von 2021.770
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
26 augusti 2021

Justerandes sign

§ 63 forts

Taxor och avgifter 2022, handlingsid: Von 2021.771.

Kf § 75/2021 Mål och budget 2022 med plan för 2023-2024, handlingsid: Von 
2021.772-

Budgetförslag 2022 Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, handlingsid: Von 
2021.773.

Kf § 86/2021 Statistikrapport för ej verkställda gynnande beslut inom äldre- och 
handikappomsorgen (SOL) 1:a kvartalet 2021, handlingsid: Von 2021.774.

Kf § 87/2021 Statistikrapport för ej verkställda gynnande beslut inom stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) 1:a kvartalet 2021, handlingsid: Von 
2021.775.

Dom Förvaltningsrätten i Malmö 2021-07-16, Mål nr. 7562-21, handlingsid: Von 
2021.845.

Tidigare behandling
Vonau § 35/2021

Von: Vård och omsorgsnämnden beslutar att lägga redovisningen av 
anmälningsärenden till handlingarna.

_________
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
26 augusti 2021

Justerandes sign

Von § 64 Dnr VON 2021/4

Delegeringsbeslut juni och juli 2021

Vård och omsorgsnämndens beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut

Ärendebeskrivning
Redovisning av delegeringsbeslut för perioden 1 juni-31 juli 2021:

Antal redovisade beslut:

Vård och omsorg – juni och juli: 254

Redovisning/föredragning

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag 
till vård och omsorgsnämnden
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut 
för juni och juli 2021.

Beslutsunderlag
Vonau § 36/2021 Delegeringsbeslut 2021, handlingsid: Von 2021.878

Delegeringsbeslut SoL och LSS juni och juli 2021, handlingsid: Von 2021.850.

Tidigare behandling
Vonau § 36/2021

Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut 
för juni och juli 2021.

_________

Beslutet skickas till:

Kvalitetschef Christel Nilsson
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