SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

TOMELILLA KOMMUN

Vård och omsorgsnämnden

25 november 2021

Plats och tid

Äppelkriget, Kommunhuset Tomelilla, den 25 november 2021, kl. 08.30
– 10.40, ajournering 10.18 -10.28

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

§§ 81-86

Justeringens plats
och tid
Underskrifter
Sekreterare

Digitalt via Microsoft Teams 29 november 2021

Olof Hammar

Ordförande

Marianne Åkerblad (M)

Justerare
Axel Olsson (S)

Signature reference: 54756a11-7c03-4237-a91e-72107f052b79

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Vård och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

25 november 2021

Datum då anslaget sätts upp

29 november 2021

Datum då anslaget tas ned

24 december 2021

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, kommunhuset, Gustafs torg 16

Underskrift
Olof Hammar
1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

TOMELILLA KOMMUN

Vård och omsorgsnämnden

25 november 2021

Övriga Närvarande
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Skånetrafiken - Diverse information
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Budget 2022 - Vård och omsorgsnämnden
Delegeringsbeslut oktober 2021
Anmälningsärenden november 2021
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25 november 2021

Von § 81

Dnr VON 2021/2

Dialoger och informationsärenden 202111-25
Vård och omsorgsnämndens beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Följande dialoger och informationsärenden behandlas på dagens sammanträde:
1. Jäv för förtroendevalda
Kanslichef Johan Linander informerar nämnden om jävsregler för förtroendevalda
på önskemål från nämndens presidium.
2. Vision och tillitsbaserad ledning och styrning
Verksamhetsutvecklare Stefan Persson informerar nämnden om kommunens vision
och om tillitsbaserad ledning och styrning.
3. Covid 19-pandemin
Socialchef Camilla Andersson informerar nämnden om följande:
För närvarande finns en brukare inom särskilt boende med covid-19 symptom.
Brukaren har testats och man avvaktar provsvar.

Signature reference: 54756a11-7c03-4237-a91e-72107f052b79

Café Kryddan har som säkerhetsåtgärd varit stängt i 14 dagar men nu åter öppnats
efter att en utomstående besökare anmält att hen smittats av covid-19 och besökt
Kryddan när hen kan ha burit på viruset.
Efter dialoger med de fackliga organisationerna som nämnden informerades om på
senaste sammanträdet tillfrågas nu all personal om huruvida man är vaccinerad. För
den som inte är vaccinerad kommer individuell riskbedömning ske av närmaste chef.
En åtgärd är att ovaccinerad personal ska bära munskydd under hela arbetspasset.
Samma arbetsgång gäller även för timanställda. Vid nyrekryteringar kommer
framöver alltid frågas om huruvida man är vaccinerad och för arbetssökande som
inte är det kommer normalt inte anställning bli aktuell.
Arbete pågår med att ge vårdpersonal (all personal inom äldreomsorgen och hälsooch sjukvården som arbetar brukarnära prioriterad) en tredje covid-19 vaccindos och
vaccination mot årets säsongsinfluensa erbjuds gratis till all personal.

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25 november 2021

§ 81 forts
4. Övrig information från socialchef och omsorgschef
Omsorgschef Patrik Sikt informerar nämnden om följande:
Arbetskonsulent Elna Magnusson har tillträtt som tillförordnad enhetschef för LSS
1, Daglig verksamhet, korttidsvistelse, ledsagare samt avlösare och kontaktpersoner.
Elna Magnusson ersätter Staffan Sandberg som avslutat sin anställning.
Fortsatt hög takt på utbildningar i verksamheten. Utbildningsportalen Estracer
används flitigt. Så här långt är 2 300 utbildningar genomförda.
160 personer har genomfört minst 1 utbildning
2 personer har genomfört mer är 50 utbildningar
1 720 föreläsningar inom Psyk E-bas utbildningarna är genomförda.
130 personer har genomfört utbildning i Social dokumentation
100 personer har genomfört utbildning i Trafiksäkerhet
50 personer har genomfört utbildning i Lågaffektivt bemötande*
* Lågaffektivt bemötande är ett synsätt, med metoder som är utvecklade för att
hantera problemskapande beteende på ett etiskt försvarbart sätt. Det handlar om att
ha förståelse om varför individen tar till problemskapande beteende. Vi har strategier
för att hantera problemskapande/våldsamt beteende när det väl uppstår.
Socialchef Camilla Andersson redovisar efter fråga från nämnden en lägesrapport
gällande det innovationsprojekt som Camanio ska bedriva på Brinkehem i Brösarp.
Nämnden informerades i september om att projektet kommer starta först nästa år.

Förvaltningens förslag till beslut

Signature reference: 54756a11-7c03-4237-a91e-72107f052b79

Vård och omsorgsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2021-11-17, handlingsid: Von
2021.1140
_________

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25 november 2021

Von § 82

Dnr VON 2021/35

Skånetrafiken - Diverse information
Vård och omsorgsnämndens beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Från Skånetrafiken har inkommit följande information
-

Information om återgång till samåkning

-

Information om serviceresors app

-

Nyhetsbrev från Serviceresor sept 2021

Redovisning/föredragning
Förvaltningens förslag till beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kvalitetschef Christel Nilsson handlingsid: Von 2021.1110
Information om återgång till samåkning, handlingsid: Von 2021.1074
Information om serviceresors app, handlingsid: Von 2021.1075
Nyhetsbrev från Serviceresor sept 2021, handlingsid: Von 2021.1076

Signature reference: 54756a11-7c03-4237-a91e-72107f052b79

Tidigare behandling

Vonau § 53/2021 Skånetrafiken - Diverse information
Vonau föreslår att Vård och omsorgsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.
_________
Beslutet skickas till:
Kvalitetschef Christel Nilsson

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25 november 2021

Von § 83

Dnr VON 2021/49

Riskanlalys Intern kontroll 2022 - Vård
och omsorgsnämnden
Vård och omsorgsnämndens beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar att risk id 5,7,9,10 förvaltningens bruttolista,
handlingsid: Von 2021.1106 som ska ingå i nämndens interna kontrollplan för 2022.

Ärendebeskrivning

Enligt reglementet för intern kontroll ska vård och omsorgsnämnden årligen
upprätta och besluta om intern kontrollplan för sin verksamhet. Kontrollplanen ska
utarbetas utifrån genomförda riskanalyser av nämndens verksamhet.
Förvaltningens genomförda riskanalys har identifierat 14 risker. Vård och
omsorgsnämnden ska utifrån dessa besluta vilka som ska hanteras vidare och ingå i
nämndens interna kontrollplan för 2022.
Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån riskanalysen
och prioriteringarna i densamma.

Signature reference: 54756a11-7c03-4237-a91e-72107f052b79

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 nämndens interna kontrollplan sker i samband med delårsrapporter
och årsredovisning.

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25 november 2021

§ 83 forts

Föredragning

Socialchef Camilla Andersson redogör för samtliga identifierade risker i
förvaltningens bruttolista samt bereder ledamöterna i vård och omsorgsnämnden
möjlighet att lämna förslag på ytterligare identifierade risker.

Förvaltningens förslag till beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar vilka risk id i förvaltningens bruttolista,
handlingsid: Von 2021.1106 som ska ingå i nämndens interna kontrollplan för 2022.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse socialchef Camilla Andersson 2021-10-27, handlingsid: Von
2021.1113
Intern kontroll 2022 - Förvaltningens bruttolista, handlingsid: Von 2021.1106

Tidigare behandling

2021-11-11, vård och omsorgsnämndens arbetsutskott, Vonau § 56/2021
Vonau föreslår att Vård och omsorgsnämnden beslutar att risk id 5,7,9,10
förvaltningens bruttolista, handlingsid: Von 2021.1106 som ska ingå i nämndens
interna kontrollplan för 2022.
_________

Beslutet skickas till:
Signature reference: 54756a11-7c03-4237-a91e-72107f052b79

Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Socialchef Camilla Andersson

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25 november 2021

Von § 84

Dnr VON 2021/50

Budget 2022 - Vård och
omsorgsnämnden
Vård och omsorgsnämndens beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar anta budget 2022, handlingsid: VON 2021.1107,
med ändringen att stycke två på sidan ett under rubriken Tilldelad budget för 2022
stryks och ersätts med: I budgeten har det utöver ramökningen tilldelats medel för
sänkning av intäkterna så att förbehållsbeloppet kan höjas och en satsning på
serviceteam inom hemtjänsten. Totalt 2,7Mkr.

Reservationer

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet enligt skriftlig
reservation med handlingsid: Von 2021.1156.

Ärendebeskrivning

Mål och budget 2022 med plan för 2023-2024 antogs av kommunfullmäktige 202106-21 (Kf § 75/2021).
Efter kommunfullmäktiges beslut har vård och omsorgsverksamheten upprättat
förslag till budget 2022 utifrån de tre olika budgetramar som tilldelats och som
tillsammans utgör summan för vård och omsorgsnämndens verksamhetsområde.
Vård och omsorgs totala budget för 2022 uppgår till 253 666 tkr, vilket är en ökning
jämfört med 2021 när budgeten uppgick till 245 848 tkr.
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Ekonomiska konsekvenser
Alla kända ekonomiska konsekvenser är beaktade
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25 november 2021

§ 84 forts
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Uppföljning
Budgeten följs upp i nämnden tertialvis och efter årets slut.

Föredragning

Verksamhetscontroller Jonas Svensson och socialchef Camilla Andersson genomför
en föredragning av budgeten för nämnden.

Förvaltningens förslag till beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar anta budget för vård och omsorgsnämnden
2022, handlingsid: VON 2021.1107

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse socialchef Camilla Andersson, handlingsid: Von 2021.1114.
Budget 2022 Vård och omsorgsverksamheten, handlingsid: Von 2021.1107
Yrkande från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet gällande vård och
omsorgsnämndens budget för 2022, handlingsid: Von 2021.1153

Tidigare behandling

2021-11-11, Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott, Vonau § 57/2021
Budget 2022 - Vård och omsorgsnämnden
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Vonau föreslår att Vård och omsorgsnämnden beslutar att anta budget för vård och
omsorgsnämnden 2022, handlingsid: VON 2021.1107

Förslag till beslut under sammanträdet

Marianne Åkerblad (M), Gunvor Olsson (C), Alexander Verweij Svensson (M), Peo
Örnsved (SD) och Kent Olofsson (SD) yrkar på att vård och omsorgsnämnden
beslutar enligt vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag men att stycke två
på sidan ett under rubriken Tilldelad budget för 2022 stryks och ersätts enligt
följande:

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25 november 2021

§ 84 forts
”I budgeten har det utöver ramökningen tilldelats medel för sänkning av intäkterna
så att förbehållsbeloppet kan höjas och en satsning på serviceteam inom hemtjänsten.
Totalt 2,7Mkr.”
Mona Nihlén (V) och Axel Olsson (S) yrkar att det andra stycket under rubrik
”Tilldelad budget för 2022” utgår helt, och ersätts med följande:
”I budgeten har det utöver ramökningen tilldelats medel för att höja
förbehållsbeloppet med 500 kronor, samt öka grundbemanningen och införa en
personalpool med tillsvidareanställd personal.”

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordförande att nämnden beslutar enligt Marianne
Åkerblad med fleras yrkande.
Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:
Ja-röst för att vård omsorgsnämnden ska besluta enligt Marianne Åkerblad (M) med
fleras yrkande
Nej-röst för att vård och omsorgsnämnden ska besluta enligt Mona Nihlén (V) och
Axel Olssons (S) yrkande.

Omröstning

Med 5 ja-röster mot 2 nej-röster beslutar vård och omsorgsnämnden enligt Marianne
Åkerblad med fleras yrkande.
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).
Signature reference: 54756a11-7c03-4237-a91e-72107f052b79

_________
Beslutet skickas till:
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Kommunstyrelsen anmälningsärende

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25 november 2021

Von § 85

Dnr VON 2021/4

Delegeringsbeslut oktober 2021
Vård och omsorgsnämndens beslut

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

Ärendebeskrivning

Redovisning av delegeringsbeslut för perioden 1 oktober-31 oktober 2021:
Antal redovisade beslut:
Vård och omsorg – oktober: 138

Förvaltningens förslag till beslut

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kvalitetschef Christel Nilsson handlingsid: Von 2021.1115.
Delegeringsbeslut SoL och LSS oktober 2021, handlingsid: Von 2021.1096

Signature reference: 54756a11-7c03-4237-a91e-72107f052b79

_________

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25 november 2021

Von § 86

Dnr VON 2021/3

Anmälningsärenden november 2021
Vård och omsorgsnämndens beslut

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

Ärendebeskrivning

1. Protokoll från vård och omsorgsnämndens arbetsutskott den 14 oktober
2021, §§ 45-51.
2. Sammanträdesplan för kommunstyrelsens arbetsutskott 2022.
3. Meddelande om inspektion från IVO:
Den 19 oktober 2021 inkom till vård och omsorgsnämnden från Inspektionen för
vård och omsorg (IVO) meddelande om inspektion den 2 november med anledning
av tre tidigare Lex Maria anmälningar. Socialchef och omsorgschef informerade
nämnden om inspektionen på senaste sammanträdet i oktober.
4. Protokoll från Kammarrätten i Göteborg till Vård och omsorgsnämnden i
Tomelilla kommun:
Den 21 oktober 2021 inkom till vård och omsorgsnämnden protokoll från
kammarrätten i Göteborg där det framgår att man meddelar prövningstillstånd
gällande överklagat avgörande i Förvaltningsrätten i Malmö den 2 september 2021
gällande dom i mål nr 11666-20.

Signature reference: 54756a11-7c03-4237-a91e-72107f052b79

5. Ordförandebeslut gällande ansökan om bostad med särskild service enligt
LSS:
1:e vice ordförande/tjänstgörande ordförande i vård och omsorgsnämndens
arbetsutskott Per-Olof Örnsved beslutade den 3 november 2021 med stöd av vård
och omsorgsnämndens delegeringsregler 10.8 samt kommunallagen 6 kap § 39 att
bevilja en sökande bostad med särskild service för barn och ungdomar enligt
handlingsid: Von 2021.1100. Beslutet behövde fattas akut och arbetsutskottets
sammanträde den 11 november kunde inte inväntas. Kostnaden för placeringen
kommer belasta vård och omsorgsnämndens budget.

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25 november 2021

§ 86 forts

Förvaltningens förslag till beslut

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar, handlingsid: Von 2021.1116.
Protokoll 2021-10-14 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott §§ 45-51,
handlingsid: Von 2021.1097.
Ksau § 185/2021 Sammanträdesplan kommunstyrelsens arbetsutskott 2022,
handlingsid: Von 2021.1098.
Meddelande om inspektion i dialogform, handlingsid: Von 2021.1055,1056 och 1057.
Protokoll i mål nr 5627-21 gällande stöd och service till vissa funktionshindrade,
Kammarrätten meddelar prövningstillstånd, handlingsid: Von 2021.1068.
Ordförandebeslut gällande ansökan om bostad med särskild service enligt 9 § punkt
8 LSS, signerat, handlingsid: Von 2021.1100.
_________

Beslutet skickas till:

Signature reference: 54756a11-7c03-4237-a91e-72107f052b79

Socialchef Camilla Andersson

Justerandes sign
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