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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
27 januari 2022

Von § 1

Dnr VON 2022/2

Dialoger och informationsärenden 202201-27
Vård och omsorgsnämndens beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Följande dialoger och informationsärenden behandlas på dagens sammanträde:

Covid-19 pandemin
Socialchef Camilla Andersson informerar nämnden om följande:
-

-

Signature reference: 9d3567ed-b5fb-46b2-84f3-eca8b98bff93

-

Smittspridningen i samhället är för närvarande extremt hög vilket
innebär ett ansträngt läge i verksamheten med hög smittspridning bland
personalen. Få brukare som konstaterats smittade.
Det varierar vecka för vecka var i verksamheten det är högst frånvaro.
Vårdhygien och smittskydd Skåne skickar frekvent ut uppdaterade
rekommendationer utifrån folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Daglig verksamhet är till stor del stängd. Primärt är anledningen till det
att så långt som möjligt undvika för stor samling av brukare från olika
verksamheter och minska risken för smitta. Även café Kryddan har
stängt i första hand till och med vecka 5. Brukare som bor i
gruppbostäder ska inte träffa brukare från andra gruppbostäder.

Mona Nihlén (V) frågar hur det fungerar med karantänskraven vid smitta eller
symptom på smitta. Socialchef och omsorgschef meddelar att det fungerar bra.
Brukare med karantänskrav stannar i sina bostäder och vårdas där.
Övrigt
Övrig information från socialchef och omsorgschef:
Socialchef Camilla Andersson informerar om de tre ärenden där inspektionen
för vård och omsorg (IVO)under hösten krävt kompletteringar.

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
27 januari 2022

§ 1 forts
Kompletteringar har lämnats och ärendena är nu avslutade hos IVO.
Socialchefen informerar också om ett Lex Sarah ärende som inte anmälts till
IVO.
Omsorgschef Patrik Sikt informerar om följande:
- Birgitta Brorsson kommer till och med augusti tjänstgöra som
enhetschef på HSL norra efter Ann-Marie Johansson som slutar.
-

Fortsatt hög takt på utbildningar i verksamheten. Utbildningsportalen
Estracer används flitigt. I november informerades nämnden om att ca
2300 utbildningar var genomförda. För 2021 konstateras att 3 940
utbildningar genomförts. Särskilt populära har de olika föreläsningarna
i psykiatri varit.

Vård och omsorgsnämndens måldag
Vård och omsorgsnämnden planerar att genomföra sin måldag fysiskt på
Brösarps gästis torsdagen den 14 april. Nämndsekreteraren har fått besked att
det finns plats på Gästis om dagen passar nämnden. Om det är någon ledamot
eller ersättare som inte har möjlighet att delta så ska detta omgående meddelas
till nämndsekreteraren. Bokning kommer ske nästa vecka.
På förslag av Peo Örnsved (SD) kommer övervägas att köpa in Ylva
Floremans bok ”Jag är inte död, jag är bara gammal” till nämndens ledamöter
samt att bjuda in henne för en föreläsning under nämndens måldag.

Förvaltningens förslag till beslut
Signature reference: 9d3567ed-b5fb-46b2-84f3-eca8b98bff93

Vård och omsorgsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2022-01-13, handlingsid: Von
2022.34
_________

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
27 januari 2022

Von § 2

Dnr VON 2022/12

Verksamhetsplan 2022 vård och
omsorgsnämnden
Vård och omsorgsnämndens beslut

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

Ärendebeskrivning

I verksamhetsplanen för 2021 beskriver stöd och omsorg följande:
Verksamhetens uppdrag
Omvärldsbevakning som berör verksamheten
Nulägesanalys
Vad verksamheten vill uppnå
Vad som behöver göras 2022 och vem som är ansvarig
Långtidsplanering
Ekonomiska konsekvenser
Att informera nämnden om förvaltningens verksamhetsplan får inga ekonomiska
konsekvenser.

Signature reference: 9d3567ed-b5fb-46b2-84f3-eca8b98bff93

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.

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
27 januari 2022

§ 2 forts
Uppföljning
Planen kommer följas upp löpande inom verksamheten. Någon formell uppföljning i
nämnden av verksamhetsplanen sker inte.

Förvaltningens förslag till beslut

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse omsorgschef Patrik Sikt 2022-01-13, handlingsid: Von 2022.35
Verksamhetsplan 2022 Von, handlingsid: Von 2022.33
_________

Beslutet skickas till:

Signature reference: 9d3567ed-b5fb-46b2-84f3-eca8b98bff93

Socialchef Camilla Andersson

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
27 januari 2022

Von § 3

Dnr VON 2021/61

Uppföljning av granskningar 2019 i
Tomelilla kommun
Vård och omsorgsnämndens beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Revisorerna i Tomelilla kommun har granskat huruvida de rekommendationer som
lämnats i samband med fem utvalda granskningar som genomfördes 2019 har haft
någon effekt. Vidare har revisorerna granskat huruvida direkta brister som noterats i
samband med granskningarna har åtgärdats.
Granskningen av Färdtjänsten var direkt riktad mot vård och omsorgsnämnden och
granskningen av intern kontroll var kommunövergripande men även riktad mot vård
och omsorgsnämndens ansvarsområde. Övriga tre granskningar berörde inte vård
och omsorgsnämnden.
Granskningen av Färdtjänsten
Revisorerna lämnade följande rekommendationer till vård och omsorgsnämnden
efter utförd granskning

Signature reference: 9d3567ed-b5fb-46b2-84f3-eca8b98bff93

Rekommendationer från granskningen 2019
-

Att vård-och omsorgsnämnden säkerställer att utsedda representanter deltar i
Skånetrafikens kundråd.

-

Att vård-och omsorgsnämnden internt och i dialog med Skånetrafiken
tydliggör hur överenskommelsens ansvarsfördelning ska tolkas samt hur
Tomelilla kommun kan bidra till att verka för en kostnadseffektiv färdtjänst.

-

Att vård-och omsorgsnämnden skapar en struktur för hur kommunen kan
arbeta med uppföljningen av kundnöjdheten när underlaget tillhandahålls.

-

Att vård-och omsorgsnämnden säkerställer att det finns ändamålsenliga
strukturer för att arbeta med uppföljningen och vid behov genomföra
förbättringsåtgärder för att sänka sina kostnader.

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
27 januari 2022

§ 3 forts
Revisorernas bedömning efter genomförd uppföljning 2021: Vår sammanfattande
bedömning är att vård-och omsorgsnämnden vidtagit åtgärder i enlighet med de
rekommendationer som lämnades efter granskningen 2019.
Granskningen av intern kontroll
Revisorerna lämnade följande rekommendationer till samtliga nämnder efter utförd
granskning 2019.
-

Tillse att det genomförs en heltäckande risk-och väsentlighetsanalys, stärka
sin bevakning av internkontrollarbetet under året så att kontroller sker
kontinuerligt och att återrapportering av genomförda kontroller sker

-

Involvera sig i risk-och väsentlighetsbedömningen

Revisorerna sammanfattande bedömning efter uppföljningen 2021 är att
kommunstyrelsen och berörda nämnder i huvudsak har vidtagit åtgärder i enlighet
med de rekommendationer som lämnades i den tidigare granskningen.
Revisorerna noterar att samtliga nämnder numera genomför en risk-och
väsentlighetsanalys som omfattar fler riskkategorier och att riskvärderingen
sammanställs i en bruttolista som presenteras för styrelse/nämnd inför beslut om
årets interna kontrollplan. Utifrån de svar vi erhållit är vår bedömning att styrelsen
och nämnderna i ökad utsträckning deltar och är involverad i framtagandet av riskoch väsentlighetsbedömningen.
Revisorerna noterar slutligen att det ser olika ut mellan nämnderna hur
återrapportering av kontroller sker och med vilka intervall, oftast sker det i samband
med återkommande tertialuppföljningar.

Förvaltningens förslag till beslut

Signature reference: 9d3567ed-b5fb-46b2-84f3-eca8b98bff93

Vård och omsorgsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
27 januari 2022

§ 3 forts

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2021-12-17, handlingsid: Von
2022.36
Revisorerna § 66/2021, Uppföljning av granskningar 2019 i Tomelilla kommun,
handlingsid: Von 2021.1232
Missivskrivelse_Uppföljning av granskningar 2019_signerad, handlingsid: Von
2021.1233
SLUTLIG_Uppföjning granskningar 2019 - Tomelilla kommun, handlingsid: Von
2021.1234
_________

Beslutet skickas till:

Signature reference: 9d3567ed-b5fb-46b2-84f3-eca8b98bff93

Revisorerna

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
27 januari 2022

Von § 4

Dnr VON 2022/13

Information från Skånetrafiken gällande
serviceresor samt senaste protokollet
from politiker och tjänstemannaråd
Vård och omsorgsnämndens beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Från Skånetrafiken har inkommit information gällande serviceresors prioriteringar
samt senaste protokollet från politiker och tjänstemannaråd 2021-11-30.

Förvaltningens förslag till beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kvalitetschef Christel Nilsson 2022-01-14, handlingsid: Von 2022.37
Serviceresors prioriteringar kommuner 220114, handlingsid: Von 2022.20
Protokoll Politiker och tjänstemannaråd 2021-11-30, handlingsid: Von 2022.21

Signature reference: 9d3567ed-b5fb-46b2-84f3-eca8b98bff93

_________

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
27 januari 2022

Von § 5

Dnr VON 2021/54

Strategi för medborgardialog
Vård och omsorgsnämndens beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar att yttra sig enligt förvaltningens förslag i
ärendebeskrivningen.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige i Tomelilla kommun beslutade i juni 2021 att en strategi för
medborgardialog ska tas fram och att arbetet ska ledas av en politisk referensgrupp.
Gruppen beslutade vid sitt senaste sammanträde att anta en remissversion och att
skicka den på remiss till kommunstyrelsen, familjenämnden, vård och
omsorgsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden,
byggnadsnämnden, överförmyndarnämnden, Miljöförbundet, SÖRF,
Österlenhem/TIAB, ÖKRAB och Österlen VA AB.
Gruppen har begärt svar på remissen senast den 15 februari 2022.
Förvaltningen, genom socialchef Camilla Andersson föreslår att vård och
omsorgsnämnden yttrar sig enligt följande:
Vår utgångspunkt är att strategin för medborgadialog är tänkt som ett stöd för
nämnder och andra som möter medborgare med syfte att föra en organiserad dialog
om frågor av vikt för medborgarna. Strategin är pedagogiskt upplagd med avsnitt om
syfte, metod och förhållningssätt samt en avslutande checklista för planering,
genomförande och om omhändertagande av resultat. I strategin redogörs också för
den så kallade delaktighetstrappan, vilket är viktigt. Nedan beskrivs olika
förtydligande eller ändringar som vi tycker bör övervägas innan strategin för
medborgardialog slutligen antas.

Signature reference: 9d3567ed-b5fb-46b2-84f3-eca8b98bff93

Avsnitt ”Varför medborgadialog?”
I en strategi för medborgadialog är viktigt att lyfta fram hur synpunkter når
kommunen från kommuninvånare i form av brukare i omsorgen och patienter inom
vården och alla andra som är i kontakt med kommunen utifrån ett
medinflytandeperspektiv.
Vidare är det viktigt att nämna redan existerande forum för medinflytande som finns
i kommunen och som utgör det dagliga medinflytandesystemet. Det är ju allt som
oftast i den kommuninvånarnära verksamheten, som i vardagen avgörande delar av
medborgardialog och medborgainflytande sker.

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
27 januari 2022

§ 5 forts
Att utelämna ovanstående riskerar att missa en del av syftet med den medborgadialog
som strategin ska fånga in.
Vi har tolkat att medborgardialogen i föreliggande strategi ska vara en bredare dialog
mellan politik/tjänstepersoner (tjänstepersoner bör användas i stället för tjänstemän
som det står i strategin), där politiken representerar Tomelilla kommun inte sitt
politiska parti och där frågorna/frågan för dialog inte redan är besvarade/beslutad.
Utifrån ovan så bör skillnaden tydliggöras i delaktighetstrappan mellan den bredare
dialogen med politik och tjänstepersoner i förhållande till redan befintliga kanaler för
medinflytande (medborgarinflytande).
Vård och omsorgsnämnden föreslår att ett omtag sker kring inledande skrivningarna
i avsnittet som rör syftet med medborgadialogen – Varför medborgadialog, enligt
ovan beskrivet för ökad systematik och tydlighet.
Avsnitt ”Metod och förhållningssätt”
Större delarna av avsnittet handlar mer om förhållningssätt än metod. Genom att ta
delar från avsnitt 4 Strategin är första steget till avsnitt 3, exempelvis ”Är frågan
påverkningsbar?” ”Är vi påverkningsbara?” Förslagsvis flytta sådant som mixade
grupper och andra mer konkreta delar av utförande/uppställning från avsnitt 3 till
avsnitt 4. Efter ovan föreslagen innehållsflytt döps förslagsvis avsnitt 3 till
”Förhållningssätt” och avsnitt 4 till ”Metod” alternativt ”Genomförande”.
Genom att beskriva det inflytande som redan sker och en annan disposition avseende
innehållet under de olika avsnitten i strategin, tror vi att strategin blir både tydligare
och mer användbar som hjälpmedel när medborgardialoger ska genomföras.

Signature reference: 9d3567ed-b5fb-46b2-84f3-eca8b98bff93

Det blir också tydligare på vilken nivå i kommunens organisation medborgadialog
enligt föreliggande strategi genomförs och på vilka övriga nivåer dialoger fortlöpande
förs.
Ekonomiska konsekvenser
Att yttra sig gällande remissen får inga ekonomiska konsekvenser.
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv men utgår från att referensgruppen beaktar perspektivet vid framtagandet
av strategin.

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
27 januari 2022

§ 5 forts

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv men utgår från att referensgruppen beaktar perspektivet vid framtagandet
av strategin.
Uppföljning
Det ligger inte i vård och omsorgsnämndens uppdrag att fastställa former för
uppföljning av strategin i detta läge.

Förvaltningens förslag till beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar att yttra sig enligt förvaltningens förslag i
ärendebeskrivningen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Socialchef Camilla Andersson 2021-11-23, handlingsid: Von 2022.38
Utkast strategi för medborgardialog remissversion, handlingsid: Von 2021.1148
_________

Beslutet skickas till:

Signature reference: 9d3567ed-b5fb-46b2-84f3-eca8b98bff93

Politiska referensgruppen via kanslichef Johan Linander

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
27 januari 2022

Von § 6

Dnr VON 2022/15

Nya Riktlinjer för biståndsbedömning och
genomförande enligt socialtjänstlagen
för äldre och yngre med funktionshinder
Vård och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar anta Riktlinjer för beslut om behovsbedömning
och genomförande enligt socialtjänstlagen för äldre och yngre med funktionshinder
enligt bilaga till protokollet, att börja gälla from 1 mars 2022.

Ärendebeskrivning
Bakgrund

Riktlinjerna är avsedda som vägledning för biståndshandläggare och utförare i
bedömning, handläggning och verkställighet. Biståndsbedömning och verkställighet
är utformade utifrån de 11 livsområden som används i utredning och dokumentation
enligt IBIC-metoden (individens behov i centrum). Med IBIC går omsorgen från att
vara insatsstyrd till att vara behovsstyrd.
Enligt Socialtjänstlagen ska stödet och hjälpen ge den enskilde en skälig levnadsnivå.
”Skälig levnadsnivå” anger vilken nivå av levnadsstandard som lagen garanterar och
beskrivs som en miniminivå av standard och kvalitet avseende försörjning och
livsföring i övrigt.

Signature reference: 9d3567ed-b5fb-46b2-84f3-eca8b98bff93

Begreppet skälig levnadsnivå definieras dock inte närmare i lagen och där inte
lagstiftning eller praxis finns är dessa riktlinjer vägledande vid behovsbedömning och
vid genomförandet.
För livsområdet Personlig vård är det individens behov som avgör hjälpen/stödet.
För området Hemliv anges kommunala begränsningar vad gäller omfattning och
frekvens som är anpassade till vad som är skälig levnadsnivå i dagens samhälle.
Kommunala regler eller riktlinjer får dock aldrig inskränka den enskildes rätt till
bistånd enligt SoL
Vård -och omsorgsnämnden har beslutat om en inriktning mot ”Digitalt först”. Både
myndighet och verkställighet har därför ett ansvar för att motivera och uppmuntra
den enskilde till att ta emot hjälp/stöd som ger en ökad självständighet. I första hand
ska därför behov tillgodoses med ex digitala inköp och tillsyn via kamera.

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
27 januari 2022

§ 6 forts

Ekonomiska konsekvenser
Kostnaderna bedöms rymmas inom befintlig budget
Barnperspektivet
Denna riktlinje avser vuxna personer men där det finns barn i familjer med stöd ska
barnperspektivet beaktas.
Miljöperspektivet
Miljön har beaktats utifrån vård- och omsorgsnämndens beslut om att ersätta fysiska
inköp och tillsynsbesök med digitala.
Uppföljning
Uppföljning görs vart fjärde år eller vid ändring i lagstiftning eller politiska beslut.

Förvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar anta Riktlinjer för beslut om behovsbedömning
och genomförande enligt socialtjänstlagen för äldre och yngre med funktionshinder
enligt bilaga till protokollet, att börja gälla from 1 mars 2022.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kvalitetschef Christel Nilsson 2022-01-16, handlingsid: Von 2022.39
Styrdokument riktlinjer biståndsbedömning och genomförande enligt
socialtjänstlagen, handlingsid: Von 2022.32
C 1301 Riktlinjer för bistånd enligt socialtjänstlagen för äldre och funktionshindrade i
Tomelilla kommun, handlingsid: Von 2022.31

Signature reference: 9d3567ed-b5fb-46b2-84f3-eca8b98bff93

_________

Beslutet skickas till:
KFS-Johanna Kandell
Socialchef Camilla Andersson

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
27 januari 2022

Von § 7

Dnr VON 2021/33

Avrapportering av ej verkställda
gynnande beslut enligt socialtjänstlagen
SoL, lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade LSS, för fjärde
kvartalet 2021
Vård och omsorgsnämndens beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar godkänna rapporteringen och överlämna
densamma till revisorerna.

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.

Signature reference: 9d3567ed-b5fb-46b2-84f3-eca8b98bff93

Tre, varav ett nytt, ej verkställda beslut enligt LSS har rapporterats till
IVO under perioden.
Beslut som har rapporterats som ej verkställt under perioden.
Man född 1994. Beslut enligt 9§p.9 från 2021-05-25. Ännu ej verkställt.
Väntetid fram till 21-12-31 221 dagar. Väntetiden beror på resursbrist. Mannen
bor med ena föräldern i avvaktan på verkställighet.

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
27 januari 2022

§ 7 forts
Man född 2001. Beslut enligt 9§p.9 från 2021-07-06. Ännu ej verkställt.
Väntetid fram till 21-12-31 179 dagar. Väntetid beror på resursbrist. Mannen
bor hos en vän i avvaktan på att beslut kan verkställas.
Man född 2000. Beslut enligt 9§p.3. Från 21-05-17 ännu ej verkställt. Väntetid
fram till 21-12-31 226 dagar. Rekrytering pågår fortfarande med
matchningsförsök.
För fjärde kvartalet 2021 finns inget att rapportera som ej verkställt enligt SoL.
Samtliga beslut enligt socialtjänstlagen har verkställts inom 90 dagar.

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.

Signature reference: 9d3567ed-b5fb-46b2-84f3-eca8b98bff93

Uppföljning
Uppföljning ska enligt SoL och LSS-lagstiftningen ske en gång per kvartal. Nästa
avrapportering kommer avse för första kvartalet 2022.

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
27 januari 2022

§ 7 forts

Förvaltningens förslag till beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar godkänna rapporteringen och överlämna
densamma till revisorerna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse enhetschef Angelica Michanek 2022-01-17, handlingsid: Von
2022.40
_________

Beslutet skickas till:

Signature reference: 9d3567ed-b5fb-46b2-84f3-eca8b98bff93

Revisorerna

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
27 januari 2022

Von § 8

Dnr VON 2021/33

Statistikrapport gällande ej verkställda
gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen
SoL och lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade, LSS, fjärde
kvartalet 2021
Vård och omsorgsnämndens beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning

Enligt 28 h § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt enligt 16
kap 6 h § socialtjänstlagen (SoL) har vård och omsorgsnämnden skyldighet att till
kommunfullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av nämndens beslut
enligt LSS och 4 kap 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för
respektive beslut. Nämnden ska ange vilka typer av insatser det gäller samt hur lång
tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Om en person har erbjudits men
tackat nej räknas dagarna från erbjudet datumet till verkställt datum enligt praxis från
tidigare domar. En kommun som inte verkställer gynnande beslut inom skälig tid
riskerar att tilldömas vite enligt SoL eller en särskild avgift enligt LSS § 28 a.

Signature reference: 9d3567ed-b5fb-46b2-84f3-eca8b98bff93

Tre ej verkställda beslut enligt LSS har rapporterats till IVO under
perioden.
Beslut som har rapporterats som ej verkställt under perioden.
Beslut enligt 9§p.3. Från 21-05-17 ännu ej verkställt. Väntetid fram till 21-1231 230 dagar. Väntetiden beror på svårigheter i matchning.
Beslut enligt 9§p.9 från 2021-05-25. Ännu ej verkställt. Väntetid fram till 2112- 31 221 dagar. Väntetiden beror på resursbrist.
Beslut enligt 9§p.9 från 2021-07- 06. Ännu ej verkställt. Väntetid fram till 2112- 31 179 dagar. Väntetiden beror på resursbrist

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
27 januari 2022

§ 8 forts
Inga beslut enligt SoL att rapportera som ej verkställda inom 90 dagar.
Tidigare redovisning. Två tidigare redovisade ej verkställda beslut inom LSS
under 2021.
Beslut enligt 9§p.9 från 2021-05-25.
Beslut enligt 9§p.3. Från 21-05-17
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 LSS-lagstiftningen ske en gång per kvartal. Nästa
avrapportering kommer avse första kvartalet 2022-

Förvaltningens förslag till beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten till kommunfullmäktige.

Signature reference: 9d3567ed-b5fb-46b2-84f3-eca8b98bff93

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse enhetschef Angelica Michanek 2022-01-17, handlingsid: Von
2022.41
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
27 januari 2022

Von § 9

Dnr VON 2021/4

Delegeringsbeslut december 2021
Vård och omsorgsnämndens beslut

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

Ärendebeskrivning

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

Förvaltningens förslag till beslut

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kvalitetschef Christel Nilsson 2022-01-13, handlingsid: Von 2022.42
Delegeringsbeslut SoL och LSS december 2021, handlingsid: VON 2022.14
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_________

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
27 januari 2022

Von § 10

Dnr VON 2022/3

Anmälningsärenden januari 2022
Vård och omsorgsnämndens beslut

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

Ärendebeskrivning

1. Protokoll 2021-12-02 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott §§ 6068
2. Vonau § 64/2021 Beslut om fortsatt extern placering enligt LSS i form
av bostad med särskild service enligt 9§8 LSS.

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar att bevilja den sökande fortsatt
insats i form av bostad med särskild service enligt 9§ punkt 8 Lag (1993:387) om stöd
och service till vissa funktionshindrade (LSS), för att möta hans behov. Eftersom
inget sådant boende finns i Tomelilla kommun beviljas boendet i annan kommun
med stöd av 16c § i samma lag. Placeringen kommer fortsatt få ekonomisk påverkan
på vård och omsorgsnämndens budget. Om dygnskostnaden landar på 8500 kr
innebär det en årskostnad på drygt 3,1 miljoner kronor.
3. Beslut från förvaltningsrätten i Malmö om att avskriva mål 5111-21
Nämnden har omprövat sitt tidigare beslut och beviljat insats enligt LSS i form av
bostad med särskild service för barn och ungdomar. Detta har skett efter att
Överklagandet överlämnats till förvaltningsrätten.
Sammantaget anser därför förvaltningsrätten att det saknas skäl för att vidare pröva
överklagandet. Målet ska därför skrivas av från vidare handläggning.
4. Kf § 135/2021 Motion angående höjt förbehållsbelopp
Signature reference: 9d3567ed-b5fb-46b2-84f3-eca8b98bff93

Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen.
Kommunfullmäktige beslutar uppdra till kommunstyrelsen att följa upp utfallet av
det förhöjda förbehållsbeloppet senast vid tertialbokslut 2 2022.
5. Lex Maria anmälan i januari 2022
Tomelilla kommun, vård och omsorg, har den 13 januari 2022 till Inspektionen för
vård och omsorg (IVO) gjort en Lex Maria anmälan gällande en patient som bor i
ordinärt boende med hemvårds- och hemsjukvårdsinsatser.

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
27 januari 2022

§ 10 forts

Förvaltningens förslag till beslut

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2021-12-17, handlingsid: Von
2022.43
Protokoll 2021-12-02 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott §§ 60-68,
handlingsid: Von 2021.1198
Vonau § 64/2021 Beslut om fortsatt extern placering enligt LSS i form av bostad
med särskild service enligt 9§8 LSS., handlingsid: Von 2021.1203
Beslut - Avskrivet mål, mål nr 5111-21, handlingsid: Von 2021.1254
Kf § 135/2021 Motion angående höjt förbehållsbelopp, handlingsid: Von 2022.30
Anmälan-lex-maria ss32, handlingsid: Von 2022.22
_________

Beslutet skickas till:

Signature reference: 9d3567ed-b5fb-46b2-84f3-eca8b98bff93

Socialchef Camilla Andersson

Justerandes sign
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