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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
30 september 2021

Von § 65

Dnr VON 2021/2

Dialoger och informationsärenden 202109-30
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:
Sammanträde med revisorerna
Vård och omsorgsnämndens presidium hade sammanträde med revisorerna den 21
september gällande grundläggande granskning för 2021. Ordförande avrapporterar
från sammanträdet.

Signature reference: af8eebba-a6b1-4d2e-b935-d53b33c03f67

Covid-19 pandemin och vaccinationsläget
Socialchef Camilla Andersson informerar nämnden om följande:
- Från den 29 september finns inte längre några restriktioner gällande
begränsningar av antalet besökare i verksamheten.
- Besökare erbjuds munskydd och handsprit samt att träffa sina anhöriga
antingen i brukarens lägenhet eller på plats där det är möjligt att hålla
avstånd.
- Ett misstänkt fall av Covid-19 upptäcktes förra veckan. Vid misstänkt
smitta ska personal alltid bära såväl munskydd som visir vid vårdnära
kontakt.

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
30 september 2021

§ 65 forts
Övrigt
Övrig information från socialchef Camilla Andersson och omsorgschef Patrik
Sikt:
Ramöverenskommelse mellan Region Skåne och Skånes kommuner
Socialchef Camilla Andersson informerar om och presenterar den
ramöverenskommelse som tecknats mellan Region Skåne och Skånes kommuner.
Överenskommelsen reglerar ansvarsfördelningen inom de områden där regionen och
kommunerna har ett delat hälso- och sjukvårdsansvar.
Nästa steg är att bryta ner överenskommelsen till en lokal sådan för 5 kommuner i
sydöstra Skåne.
Såväl regional som lokal överenskommelse kommer finnas tillgänglig i kommunens
kvalitetsledningssystem.
Intraphone
Intraphone som är ett mobilt planeringsverktyg för hemtjänst och särskilt boende
presenteras. Intraphone underlättar för såväl verksamhet som enskilda medarbetare i
det dagliga arbetet. Verktyget är nu infört i fler verksamheter. Bland annat får den
enskilda medarbetaren utlagt sitt personliga arbetsschema i mobiltelefonen,
medarbetare kan kommunicera digitalt i verktyget och det kommer finnas inlagt
uppgifter om vårdtagarna såsom kontaktuppgifter till anhöriga. Det påtalas att
verktyget inte är avsett som ett kontrollverktyg av de anställda.

Signature reference: af8eebba-a6b1-4d2e-b935-d53b33c03f67

Samarbete med samariterhemmet
Samariterhemmet är en idéburen fristående stiftelse utan vinstutdelning, med uppgift
att utöva diakoni såväl i egen regi, som i samarbete andra aktörer inom Svenska
kyrkan, andra organisationer och myndigheter. Kommunen har inlett ett samarbete
som kommer ge seniorer i kommunen möjlighet att komma i kontakt med
Samariterhemmets terapeuter som också själva är seniorer. Kommunens åtagande är
att sprida information om verksamheten i olika sammanhang. En
informationsbroschyr om verksamheten delas ut till nämnden.
Utbildningssatsningarna
Omsorgschef Patrik Sikt informerar om utbildningssatsningarna på
omvårdnadspersonal och första linjens chefer samt om innehållet i verksamhetens
utbildningsportal.

Justerandes sign

4

Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
30 september 2021

§ 65 forts
Innovationsprojekt på Brinkehem
Omsorgschef Patrik Sikt har tidigare informerat om det innovationsprojekt som
Camanio ska bedriva på Brinkehem i Brösarp. Testverksamheten var planerad att
påbörjas i september och genomföras under tre månader men starten har nu skjutits
fram och kommer påbörjas tidigast kring årsskiftet 2021/22.
Lokalfrågor
Omsorgschefen informerar även om att arbetet med att förbereda för att flytta delar
av verksamheten till Postnords tidigare lokaler i industribyn pågår för fullt.
Omsorgschefen informerar också om att verksamheten har ett bra samarbete med
Österlenhem AB när det gäller lokalfrågorna. I lokalerna kommer delar av
hemtjänsten samt delar av hälso- och sjukvården att inrymmas. Det kommer även att
tillskapas en del för tvätt av verksamhetens personalkläder som ska drivas som daglig
verksamhet. Verksamheten lämnar nuvarande lokaler på Välagården vid årsskiftet,
hemtjänstens lokal invid Välagården ska lämnas sista maj 2022.

Förvaltningens förslag till beslut

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar handlingsid. Von 2021.974.
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
30 september 2021

Von § 66

Dnr VON 2021/19

Delårsrapport januari-augusti 2021 för
vård och omsorgsnämnden
Vård och omsorgsnämndens beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna delårsrapport för januari-augusti
2021 och att lägga densamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Reglementet för ekonomistyrning mm stadgar att en lagstadgad delårsrapport ska
avges per den 31 augusti. I rapporten ska redovisas såväl ackumulerat ekonomiskt
resultat till och med den 31 augusti som prognostiserat ekonomiskt resultat för
helåret.
Ekonomi
I delårsrapporten för vård och omsorgsnämnden redovisas sammanfattningsvis
följande:
Vård och omsorgsnämnden prognostiserar ett nollresultat för 2021. Prognosen
förutsätter att nämnden kompenseras för ett antal kostnader relaterade till Covid-19
pandemin.
Externa placeringar och personlig assistans redovisar negativa avvikelser från budget
men andra poster väger upp detta. För helåret prognostiseras omsorgspengen
redovisa ett positivt resultat på 900 tkr.

Signature reference: af8eebba-a6b1-4d2e-b935-d53b33c03f67

Ledning och Myndighet redovisar ett överskott vilket bland annat beror på vakanta
tjänster samt ej nyttjad buffert för oförutsedda kostnader. För helåret prognostiseras
ett överskott på 1 300 tkr.
LSS-verksamheten prognostiserar ett underskott på -2 600 tkr. Främst är det
gruppboendena som redovisar underskott och det beror på högre kostnader än
budgeterat relaterat till kommunens satsning på ”heltid som norm”.
Både inom LSS som äldreomsorg har ”heltid som norm” stor påverkan. Framför allt
är det svårt att använda den överkapacitet som skapats där den efterfrågas i
verksamheten.

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
30 september 2021

§ 66 forts
Det ger en ökad kostnad trots att verksamhetens behov av bemanning inte är täckt.
Flera olika åtgärder provas för att hitta kostnadseffektiva scheman som bygger på
verksamhetens behov. Svårigheter att anpassa scheman till heltidsarbete samtidigt
som volymerna minskar, parallellt med hög sjukfrånvaro med anledning av covid-19,
har medfört högre personalkostnader än budget.
Volymen timmar inom hemtjänsten är högre än budgeterat i verksamheterna som
bedrivs egen regi och i stort enligt budget i Förenade Cares verksamheter. Under
perioden januari – augusti är det i snitt 240 timmar per månad högre än budgeterat.
Belagda dygn på särskilda boenden har varit i stort enligt budget. Hemtjänsten
prognostiserar ett underskott och boendena ett överskott. Äldreomsorgen som
helhet prognostiserar ett underskott på -100 tkr för 2021.
Rehab, sjukvård och tekniska hjälpmedel prognostiserar ett överskott på 500 tkr. Det
är främst budgeten för Tekniska hjälpmedel som redovisar överskott.
Årets investeringar prognostiseras att bli 900 tkr lägre än budgeterat beroende på att
kostnader relaterade till upphandling av nytt verksamhetssystem delvis ska aktiveras
först under verksamhetsår 2022.
Intern kontroll
Nämnden har en fastställd intern kontrollplan för 2021. I ett separat ärende på
dagens sammanträde följs denna upp för tertial 2. En sammanfattning av
uppföljningen redovisas också i delårsrapporten. Uppföljningen redovisar mindre
avvikelser för några av de punkter i planen som följts upp.
Måluppföljning
Måluppföljningen indikerar att nämndens samtliga fyra mål för 2021 kommer att
uppfyllas.

Signature reference: af8eebba-a6b1-4d2e-b935-d53b33c03f67

Väsentliga händelser
I detta avsnitt redovisas att covid-19 pandemin fortsatt haft stor påverkan på
verksamheten under årets första nio månader, om det nya arbetssättet och
bemanningen under nätterna samt att samarbete med företaget Carmanio Care
förbereds för att pröva en digital plattform för larmhantering.
Verksamhetsuppföljning
I verksamhetsuppföljningen redovisas alla de utbildningssatsningar som skett under
rapportperioden samt den verksamhets- och avtalsuppföljning som genomförts.
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
30 september 2021

§ 66 forts
Visionen och livskvalitetsprogrammets intentioner
I delårsrapporten redovisas vilket arbete som pågår.
Ekonomiska konsekvenser
Beslut om att godkänna delårsrapporten bedöms inte få några ekonomiska
konsekvenser. Nämnden prognostiserar 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
Nästa uppföljning i nämnden kommer att ske efter verksamhetsårets slut.

Förvaltningens förslag till beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna delårsrapport för januari-augusti
2021 och att lägga densamma till handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse socialchef Camilla Andersson handlingsid. Von 2021.972.
Delårsrapport januari-augusti 2021 vård och omsorgsnämnden, handlingsid: Von
2021.971.
Signature reference: af8eebba-a6b1-4d2e-b935-d53b33c03f67

Delårsrapport ekonomi Von jan-aug 2021, handlingsid: Von 2021.970.
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
30 september 2021

§ 66 forts

Tidigare behandling

Vonau § 37/2021 Dialoger och informationsärenden 2021-09-16
_________

Beslutet skickas till:

Signature reference: af8eebba-a6b1-4d2e-b935-d53b33c03f67

Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
30 september 2021

Von § 67

Dnr VON 2020/54

Uppföljning intern kontroll för andra
tertialet 2021
Vård och omsorgsnämndens beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av nämndens
internkontrollplan för tertial 2 2021 och att lägga densamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Vård och omsorgsnämnden antog på sitt sammanträde den 28 januari 2021 (Von
§5/2021) intern kontrollplan för 2021. Planen följs upp tertialvis samt efter årets slut.
Den interna kontrollen bidrar till att medvetandegöra risker och startar upp
förbättringsprocesser på de berörda enheterna. Kontrollerna har i stort genomförts
även om metoder och omfattning i vissa fall fått anpassas till den rådande pandemin.
Beställningar/uppdrag från myndigheten verkställts enligt rutin och inga avvikelser
har rapporterats. Risken bedöms inte längre vara påtaglig (riskid 2).
Ett remissförfarande har införts vid inskrivning som minskat risken (riskid 4) för att
vi tar över patienter som “tillhör” regionen.
På övriga riskområden (5,6,7,12) sätts direktåtgärder in då planerade åtgärder inte
kunnat genomföras eller inte varit tillräckliga.

Signature reference: af8eebba-a6b1-4d2e-b935-d53b33c03f67

Utredning och återkoppling vid klagomål behöver “steppas upp” och hanteras enligt
nämndens rutiner så att den klagande får komma till talsmed ansvarig chef och att
utredningarna dokumenteras.
De flesta medarbetare i egenregins hemtjänst och på särskilda boende känner väl till
rapporteringsskyldigheten enligt Lex Sarah. Det är dock alltför få händelser som
rapporteras. Det finns ett glapp mellan “att veta” och att “faktiskt göra” och
enhetscheferna behöver identifiera orsakerna. Är det så att händelserna inte leder till
förbättringar och att man därför inte rapporterar eller finns det fortfarande kvar en
kultur av att man rapporterar “på någon” istället för att rapportera en händelse.
Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen bedömer inte att uppföljning av den interna kontrollplanen får några
ekonomiska konsekvenser.

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
30 september 2021

§ 67 forts

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 internkontrollplanen sker tre gånger per år. Efter tertial 1 och 2 samt
efter årets slut.

Förvaltningens förslag till beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av nämndens
internkontrollplan för tertial 2 2021 och att lägga densamma till handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kvalitetschef Christel Nilsson handlingsid: Von 2021.928.
Vård och omsorg: Uppföljning internkontrollplan tertial 2 2021, handlingsid: Von
2021.969.
Internkontrollplan 2021, handlingsid: Von 2021.31.

Tidigare behandling

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott § 41/2021:

Signature reference: af8eebba-a6b1-4d2e-b935-d53b33c03f67

Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av nämndens
internkontrollplan för tertial 2 2021 och att lägga densamma till handlingarna.
_________

Beslutet skickas till:
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Socialchef Camilla Andersson

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
30 september 2021

Von § 68

Dnr VON 2021/15

Uppföljning 2021 av avtal inom vård och
omsorg samt verksamhetsuppföljning
Vård och omsorgsnämndens beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar godkänna redovisningen av uppföljningen av

”Plan 2021 för uppföljning av avtal inom vård och omsorg samt
verksamhetsuppföljning ”.

Ärendebeskrivning

Denna redovisning avser uppföljning av de två avtalsområdena Byavången/Centrum
och Valkyrian/Söder med Förenade Care samt motsvarande uppföljning på
egenregins område. Sist i redovisningen finns en översikt för varje område, och vilka
som uppfyller kraven, helt eller delvis. Uppföljningen har kunnat genomföras med
vissa undantag relaterat till pandemin. Kravet ”delvis uppfyllt” innebär inte att avtalet
inte följs men att verksamheterna behöver förbättra sina egenkontroller och sätta in
åtgärder som ger resultat.
Uppföljningen visar att ordinarie personal på samtliga verksamheter har god
kännedom om sin skyldighet att rapportera sociala avvikelser enligt Lex Sarah. Det
framgår av den enkät som besvarats av personal, hos både entreprenör och egenregi.
Några vikarier som fått samma fråga svarar så här;
”Jag är ganska säker på att jag har fått information om hur jag ska göra för att rapportera
avvikelser och Lex Sarah men det har aldrig hänt att jag har behövt göra en därför har jag inte
direkt lagt det på minnet. Men jag ska ta reda på hur man gör så att jag vet.”

Signature reference: af8eebba-a6b1-4d2e-b935-d53b33c03f67

Den kommentaren får vara representativ för gruppen vikarier. De får informationen
vid introduktion tillsammans med en mängd annan information.
Trots god kännedom om rapporteringsskyldigheten så rapporteras inte alla händelser
på det sociala området Ansvariga chefer hos entreprenören beskriver i sin
halvårsberättelse just detta vilket även egenregins chefer bekräftar.
Inspektionen för vård och omsorg IVO gör samma slutsatser i sina tillsynsrapporter
att avvikelser som rör insatser som socialtjänsten tillhandahåller inte alltid
rapporteras.

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
30 september 2021

§ 68 forts
Det kan handla om att personalen inte rapporterar när de missar en matleverans, eller
när de förbiser den enskildes behov av dubbelbemanning, det vill säga uteblivna eller
fel utförda insatser. Till IVO säger personal att de rapporterar avvikelser som
hantering av läkemedel och fall, men att de är dåliga på att rapportera andra typer av
avvikelser.
Det IVO beskriver om att avvikelser på det sociala området inte alltid rapporteras är
alltså ett nationellt problemområde.
Uppföljningen visar att områden inom den sociala omsorgen som planen fokuserar
på är förbättringsområde för i stort sett samtliga verksamheter, både entreprenör och
egenregin. Uppföljningen visar också att orsaksutredningen av händelser behöver ha
fokus på organisatoriska brister och inte enskilda medarbetare. Detta kan vara en
orsak till att händelser inte rapporteras i större utsträckning, tidsbrist kan vara en
annan.
Det finns en risk att äldre, eller yngre brukare inte får sina behov tillgodosedda om
samordningen brister mellan olika enheter. Av undersökningen framgår dock att
samordningen och rapportering mellan natt och dag/kväll i ordinärt boende brukar
fungera bra. Under sommaren med många vikarier har det dock fungerat sämre på
vissa håll och några svarande har kommenterat att det beror på språkliga brister och
brister i kompetens.
Uppföljningen visar också på förbättringsområde när det gäller samverkan mellan
entreprenören och egenregin vid växelvård. Det som framkommer är att det kan
brista hos båda parter i koordination och kommunikation vid ankomst och
avlämnande.

Signature reference: af8eebba-a6b1-4d2e-b935-d53b33c03f67

Uppföljningen har gjorts genom enkäter till personal som kunnat svara anonymt
samt granskning av avvikelser, Lex Sarah och utförardokumentation.
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
30 september 2021

§ 68 forts

Signature reference: af8eebba-a6b1-4d2e-b935-d53b33c03f67

År 2021 Avtalsoch verksamhetsuppföljning
enligt plan för
prioriterade
område

Valkyrian/Söder Byavången/Centrum
FC
FC

Egenregin
Norrevång/
Västra/Brösarp

Personalen har god
kännedom om sin
rapporteringsskyldighet
enligt Lex Sarah.

*

*

*

Personalen rapporterar
negativa händelser
enligt rutin för Lex
Sarah och sociala
avvikelser.

*

*

*

Personalen svarar att
händelserna tas upp på
deras APT
arbetsplatsträffar

*

*

*

Utredningen har fokus
på organisatoriska
brister

*

*

*

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
30 september 2021

§ 68 forts
Personalen upplever
god samverkan mellan
dag/kvällspass och
nattpatruller

*

*

*

Personal upplever god
samverkan mellan
entreprenör och
egenregi hos brukare
som har växelvård

*

*

*

*Uppfyller kraven *Uppfyller delvis kraven *Uppfyller inte kraven
Digital välfärdsteknik har införts. Detta har ej följts upp. Entreprenörens beskrivning
kan läsas i halvårsrapporterna.
Läkemedelshantering på boenden följer medicinskt ansvarigs rutiner. Detta har ej
kunnat följas upp relaterat till pandemin.
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.

Signature reference: af8eebba-a6b1-4d2e-b935-d53b33c03f67

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Uppföljning
Uppföljning av resultaten ska göras genom egenkontroller. Dessa ska kunna uppvisas
vid begäran.
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
30 september 2021

§ 68 forts

Förvaltningens förslag till beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar godkänna redovisningen av uppföljningen av

”Plan 2021 för uppföljning av avtal inom vård och omsorg samt
verksamhetsuppföljning ”.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kvalitetschef Christel Nilsson handlingsid: Von 2021.296.
Vård- och omsorgsnämndens plan för avtals- och verksamhetsuppföljning 2021,
handlingsid: Von 2021.142.

Tidigare behandling

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott § 39/2021:
Vård och omsorgsnämnden beslutar godkänna redovisningen av uppföljningen av

”Plan 2021 för uppföljning av avtal inom vård och omsorg samt
verksamhetsuppföljning ”.
_________

Beslutet skickas till:

Signature reference: af8eebba-a6b1-4d2e-b935-d53b33c03f67

Kvalitetschef Christel Nilsson
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
30 september 2021

Von § 69

Dnr VON 2021/15

Avtalsuppföljning trygghetslarm och
larmmottagning
Vård och omsorgsnämndens beslut

Vård och omsorgsnämnden godkänner uppföljningen av trygghetslarmsavtalet med
Tunstall AB och lägger detta till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Avtalet följs av leverantören
Tre driftsstörningar har rapporterats från Tunstall under perioden 1 januari till och
med 30 augusti. Orsaken vid ett tillfälle (29 maj) var en omfattande driftsstörning i
hela Europa för Tele2. Längst varade driftsstörningen i ca 7 timmar. Det har inte
inkommit några klagomål på att störningen har drabbat någon av vård och omsorgs
användare och därmed varit en störning men inget driftsstopp.
Meddelande från Tunstall om störningar går direkt ut till hemtjänstområdens
larmtelefon så att dessa kan öka sin beredskap och vid behov ta kontakt med de
brukare som ofta larmar.
Inga avvikelser där larmanvändare har drabbats under störningarna eller vid andra
tillfälle har rapporterats under perioden. Hemtjänstområden har också svarat att de
inte fått in några felanmälningar.
En avvikelse är rapporterad, en person som larmade utan att få svar. Vid kontroll
visade det sig att larmet slutat fungera och hemtjänsten installerade då ett nytt.
Signature reference: af8eebba-a6b1-4d2e-b935-d53b33c03f67

Sammantaget visar uppföljningen att tjänsten uppfyller kraven enligt avtalet.

Bakgrund
I Vård och omsorgsnämndens plan för uppföljning av privata avtal 2021 ska avtalet
med Tunstall Nordic ge en trygg och säker larmmottagning och samtliga anrop ska
besvaras. Felanmälningar, avvikelser och negativa händelser ska analyseras.
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
30 september 2021

§ 69 forts
Avtalet med Tunstall Nordic är förlängt tom årsskiftet 2021/2022. Anropen från
trygghetslarmen eller trygghetstelefonen som det är mer rätt att benämna apparaten
besvaras på larmcentralen i Örebro. För närvarande har drygt 340 kommuninvånare i
Tomelilla kommun en trygghetstelefon.
I genomsnitt besvarar Tunstalls larmmottagning 1800 uppringningar per månad.
Larmoperatören ansvarar för att besvara samtalet och bedöma om det behövs
åtgärder i hemmet av hemtjänsten. I genomsnitt vartannat larm stannar på
larmcentralen och behöver inte ringas ut till personalen.
Det är hemtjänstområden som ansvarar för att åka ut på larmen och att registrera nya
larmkunder och installera trygghetstelefonerna. De kontroller också varje dygn, via
Tunstalls övervakningssystem, att de digitala apparaterna fungerar. I larmloggarna i
datasystemet registreras datum och klockslag för när samtalen kommer in respektive
besvaras. När en larmanvändare klagar på att larm inte besvarats felsöks detta i
loggarna.
Ekonomiska konsekvenser
Rapporten medför inga ekonomiska konsekvenser utöver avtalet.
Barnperspektivet
Rapporteringsområdet berör inte barn och unga.
Miljöperspektivet
Det finns inga särskilda aspekter inom miljöområdet.

Signature reference: af8eebba-a6b1-4d2e-b935-d53b33c03f67

Uppföljning
Uppföljningen av avtalet sker årligen i september och följer vård och
omsorgsnämndens plan.

Förvaltningens förslag till beslut

Vård och omsorgsnämnden godkänner uppföljningen av trygghetslarmsavtalet med
Tunstall AB och lägger detta till handlingarna.

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
30 september 2021

§ 69 forts

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kvalitetschef Christel Nilsson 2021-09-08, handlingsid: Von
2021.927
Vård- och omsorgsnämndens plan för avtals- och verksamhetsuppföljning 2021,
handlingsid: Von 2021.142

Tidigare behandling
Vonau § 40/2021:

Vård och omsorgsnämnden godkänner uppföljningen av trygghetslarmsavtalet med
Tunstall AB och lägger detta till handlingarna.
_________

Beslutet skickas till:

Signature reference: af8eebba-a6b1-4d2e-b935-d53b33c03f67

Kvalitetschef Christel Nilsson
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
30 september 2021

Von § 70

Dnr VON 2021/46

Yttrande - Biblioteksplan för Tomelilla
kommun 2022-2026
Vård och omsorgsnämndens beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar att yttra sig till kultur- och fritidsnämnden enligt
förvaltningens förslag i ärendebeskrivningen.

Ärendebeskrivning

Kultur och fritidsnämnden beslutade den 24 augusti 2021 (Kfn § 41/2021) att
remittera förvaltningens förslag till familjenämnden och vård- och omsorgsnämnden
för yttrande. I biblioteksplanen så ingår bl a även att biblioteket bedriver
läsombudsverksamhet vilket är tillsammans med vård och omsorg, vilket är
anledningen till att kultur- och fritidsnämnden begärt yttrande även från vård- och
omsorgsnämnden.
Biblioteksplanen är ett politiskt styrdokument som ska ge riktlinjer och struktur för
biblioteksverksamhetens utveckling i kommunen. Biblioteksplanen omfattar visioner
och långsiktiga effektmål för biblioteksverksamheten. Biblioteksplanen ska ses som
en strategisk resurs i tillväxt- och utvecklingsarbetet inom kommunen.
Enligt bibliotekslagen (SFS 2013:801, 17 §) ska alla kommuner anta biblioteksplaner
för sin verksamhet inom biblioteksområdet [Lag (2019:961)].
Den 13 december 2016 (§ 91/2016) beslutade kultur- och fritidsnämnden att anta
förslag till Biblioteksplan för Tomelilla kommun 2017–2021.

Signature reference: af8eebba-a6b1-4d2e-b935-d53b33c03f67

Kommunstyrelsen beslutade den 15 november 2017 (§ 204/2017) att fastställa
Biblioteksplan för Tomelilla kommun 2017–2021 med handlingsid: Ks 2017.4667.
Ansvaret för kommunens biblioteksverksamhet delas mellan kultur- och
fritidsnämnden och familjenämnden, en fördelning där familjenämnden har ansvaret
för skolbiblioteken. Detta innebär att biblioteksplanen ska behandlas i båda
nämnderna inför beslut i kommunstyrelsen.
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
30 september 2021

§ 70 forts
Förvaltningen, genom socialchef Camilla Andersson lämnar följande yttrande
gällande förslag till ny biblioteksplan:
I framtagandet av förslaget till biblioteksplan 2022-2026 så har medarbetare från
verksamheten varit delaktiga och därmed haft inflytande över densamma. Den
föreslagna biblioteksplanen är väl avvägd till innehåll och omfattning.
Vård och omsorgsnämndens målgrupper tillgodoses väl i den föreslagna
biblioteksplanen. Fokusområdet tillgänglighet tillgodoser nämndens målgruppers
behov gällande uppsökande verksamhet, tillgänglighet, den öppna verksamheten och
att öka kunskapen om informationsteknik och därmed motverka digitalt utanförskap.
Vård och omsorgsnämnden ställer sig bakom föreslagen biblioteksplan.
Ekonomiska konsekvenser
Att yttra sig om förslag till biblioteksplan får inga ekonomiska konsekvenser.
Barnperspektivet
I biblioteksplanen finns ett särskilt avsnitt om barn och unga.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Uppföljning
I bibliotekslagen § 18 står följande: Myndigheten ska tillsammans med de regionala
biblioteksverksamheterna och kommunerna följa upp hur de biblioteksplaner som antagits har
utformats och hur de används.

Signature reference: af8eebba-a6b1-4d2e-b935-d53b33c03f67

Förvaltningens förslag till beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar att yttra sig till kultur- och fritidsnämnden enligt
förvaltningens förslag i ärendebeskrivningen.
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
30 september 2021

§ 70 forts

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse socialchef Camilla Andersson handlingsid: Von 2021.929.
Kfn § 41/2021 Biblioteksplan för Tomelilla kommun 2022-2026, handlingsid: Von
2021.906.
Biblioteksplan för Tomelilla kommun 2022-2026_reviderad 2021-09-01, handlingsid:
Von 2021.907.

Tidigare behandling
Vonau § 42/2021:

Vård och omsorgsnämnden beslutar att yttra sig till kultur- och fritidsnämnden enligt
förvaltningens förslag i ärendebeskrivningen.
Kfn § 41/2021:
Kultur- och fritidsnämnden beslutar uppdra åt förvaltningen att ta fram ett förslag till
Biblioteksplan för Tomelilla kommun 2022–2026, samt att remittera förvaltningens
förslag till familjenämnden och vård- och omsorgsnämnden för yttrande.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bilagan med förslag till biblioteksplan för
2022–2026 ska inlämnas med tydliga läshänvisningar till vilka delar i planen som har
reviderats från tidigare version.
_________

Beslutet skickas till:

Signature reference: af8eebba-a6b1-4d2e-b935-d53b33c03f67

Kultur- och fritidsnämnden
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
30 september 2021

Von § 71

Dnr VON 2021/4

Delegeringsbeslut augusti 2021
Vård och omsorgsnämndens beslut

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

Ärendebeskrivning

Redovisning av delegeringsbeslut för perioden 1 augusti-31 augusti 2021:
Antal redovisade beslut:
Vård och omsorg – augusti: 126

Förvaltningens förslag till beslut

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kvalitetschef Christel Nilsson handlingsid: Von 2021.930.
Delegeringsbeslut SoL och LSS augusti 2021, handlingsid: Von 2021.909
_________

Beslutet skickas till:

Signature reference: af8eebba-a6b1-4d2e-b935-d53b33c03f67

Kvalitetschef Christel Nilsson
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
30 september 2021

Von § 72

Dnr VON 2021/3

Anmälningsärenden september 2021
Vård och omsorgsnämndens beslut

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

Ärendebeskrivning

1. Östra Skånes hjälpmedelsnämnds protokoll 2021-06-09 §§ 5-8
Protokoll från nämndens sammanträde inkom den 22 juni 2021.
2. Protokoll från vård och omsorgsnämndens arbetsutskott den 10 juni 2021,
§§ 26-30.
3. Protokoll från vård och omsorgsnämndens arbetsutskott den 12 augusti
2021, §§ 31-36
4. Begäran om komplettering
Till vård och omsorgsnämnden i Tomelilla kommun inkom den 1 september
begäran om komplettering från Inspektionen för vård och omsorg, IVO gällande
den Lex Maria anmälan som nämnden gjorde den 31 mars 2021.
IVO har noterat brister i vårdgivarens utredning som är kopplade till anmäld
händelse. IVO saknar vårdgivarens fördjupade analys och bedömning av
bidragande och bakomliggande orsaker till händelsen.
5. Begäran om komplettering
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Till vård och omsorgsnämnden i Tomelilla kommun inkom den 1 september
begäran om komplettering från Inspektionen för vård och omsorg, IVO gällande
den Lex Maria anmälan som nämnden gjorde den 16 mars 2021.
IVO har noterat brister i vårdgivarens utredning som är kopplade till anmäld
händelse. IVO saknar vårdgivarens fördjupade analys och bedömning av
bidragande och bakomliggande orsaker till händelsen.
6. Begäran om komplettering
Till vård och omsorgsnämnden i Tomelilla kommun inkom den 1 september
begäran om komplettering från Inspektionen för vård och omsorg, IVO gällande
den Lex Maria anmälan som nämnden gjorde den 27 maj 2021.
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
30 september 2021

§ 72 forts
IVO har noterat brister i vårdgivarens utredning som är kopplade till anmäld
händelse. IVO saknar vårdgivarens fördjupade analys och bedömning av
bidragande och bakomliggande orsaker till händelsen.
7. Beslut - Dom i mål nr 7276-21, gällande bistånd, avslag
Den 3 september 2021 inkom från Förvaltningsrätten i Malmö dom där rätten
avslår överklagandet
8.

Beslut - Dom i mål nr 11666-20, gällande personkretsen enligt LSS – bifall
Den 3 september 2021 inkom från Förvaltningsrätten i Malmö dom där rätten
bifaller överklagandet och förklarar att den klagande tillhör personkretsen i 1 § 1
LSS.
Förvaltningsrätten överlämnar handlingarna i målet till Vård- och
omsorgsnämnden i Tomelilla kommun för fortsatt handläggning.

Förvaltningens förslag till beslut

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

Beslutsunderlag

Östra Skånes hjälpmedelsnämnds protokoll 2021-06-09 §§ 5-8, handlingsid: von
2021.756
Protokoll 2021-06-10 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott §§ 26-30,
handlingsid: von 2021.742
Protokoll 2021-08-12 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott §§ 31-36,
handlingsid: von 2021.898
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Begäran om komplettering av fördjupad analys, dnr 3.1.1-12864/2021/3,
handlingsid: Von 2021.902
Begäran om komplettering av fördjupad analys, dnr 3.1.1-10987/2021-4, handlingsid:
Von 2021.903
Begäran om komplettering av fördjupad analys, dnr 3.1.1-22096/2021-3, handlingsid:
Von 2021.904
Beslut - Dom i mål nr 7276-21, gällande bistånd – avslag, handlingsid: Von 2021.910
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
30 september 2021

§ 72 forts
Beslut - Dom i mål nr 11666-20, gällande personkretsen enligt LSS – bifall,
handlingsid: Von 2021.911
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar handlingsid: Von 2021.931.

Tidigare behandling
Vonau § 44/2021:

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