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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

TOMELILLA KOMMUN

Vård och omsorgsnämnden

24 februari 2022

Ärenden vid dagens sammanträde med Vård och
omsorgsnämnden
Dialoger och informationsärenden 2022-02-24
Revisorernas granskning av Tomelilla kommuns förebyggande arbete mot
otillåten påverkan
§ 13
Delegeringsbeslut januari 2022
§ 14
Anmälningsärenden februari 2022
_________
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§ 11
§ 12
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
24 februari 2022

Von § 11

Dnr VON 2022/2

Dialoger och informationsärenden 202202-24
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: fa8cdb9c-1493-452e-ad48-da6a27f5fa7f

-

-

Smittspridningen i verksamheten är i nuläget förhållandevis hög
speciellt inom äldreomsorgen (särskilt och ordinärt boende).
Personalläget var mycket ansträngt under några veckor men
innevarande vecka är frånvaron låg då stor del av tidigare sjuk personal
återgått i tjänst.
Inom kort kommer vaccineringen med dos 4 påbörjas av de grupper
som rekommenderas denna påfyllnadsdos.
Riktlinjer för att förhindra smittspridning ligger kvar inom vård och
omsorg preliminärt till den 31 mars. Inköp har också skett av ytterligare
2000 snabbtester för att göra det enkelt och snabbt att testa sig vid
behov vid smitta bland personalens hushållskontakter.
Café Kryddan har öppnat men med skyddsåtgärder mot smittspridning.
Nämnden har inte genomfört verksamhetsbesök sedan pandemins start
och socialchefen menar att man bör vänta ett tag till vilket nämnden
instämmer i.
Socialchefen medverkar i en forskningsstudie gällande covid-19 arbetet
i kommunen och blev nyligen intervjuad.

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
24 februari 2022

§ 11 forts
Övrigt
Övrig information från omsorgschef Patrik Sikt:
-

-

Trots att statsbidraget äldreomsorgslyftet halveras jämfört med 2021
räknar verksamheten med att kunna hålla en hög takt på
utbildningsinsatser 2022. Ett stort antal medarbetare har genomgått
omvårdnadsutbildning, framför allt undersköterskeutbildning under
2021, några personer är kvar i utbildning och när de är klara kommer
ytterligare personer ges möjlighet till utbildning. Verksamheten utbildar
också tre personer till specialistundersköterskor sedan hösten 2021.
Bygget på industriområdet ska vara klart i juli och inte som tidigare
sagts i juni och det ryms i planeringen. Sedan tidigare har avtal med
Välagården förlängts t o m augusti. Även avtalet med lokalerna för
hemtjänsten på Fabriksgatan är nu förlängt t o m augusti för att medge
tid för att flytta in i de nya lokalerna.

Vård och omsorgsverksamhetens digitala utbildningsportal
En visning av Estracer (verksamhetens digitala utbildningsportal).
-

Översikt.

-

Hantering i verksamheten.

-

Visning av en enklare utbildning och hur chef kan hantera utfall.

Utvecklingsledare Michael Foisack visar och informerar om utbildningsportalen samt
svarar på frågor.

Signature reference: fa8cdb9c-1493-452e-ad48-da6a27f5fa7f

Förvaltningens förslag till beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2022-02-18, handlingsid: Von
2022.113
_________

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
24 februari 2022

Von § 12

Dnr VON 2021/60

Revisorernas granskning av Tomelilla
kommuns förebyggande arbete mot
otillåten påverkan
Vård och omsorgsnämndens beslut

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

Ärendebeskrivning

På uppdrag av Tomelilla kommuns revisorer har KPMG granskat det förebyggande
arbetet mot otillåten påverkan. Syftet med granskningen har varit att översiktligt
bedöma om berörda nämnders arbetsformer, uppföljning och kontroll mot otillåten
påverkan sker på ett ändamålsenligt sätt. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år
2021.
Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen,
byggnadsnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt familjenämnden inte fullt ut
säkerställt ändamålsenliga arbetsformer och tillräcklig uppföljning och kontroll
avseende det förbyggande arbetet mot otillåten påverkan. Av granskningen framgår
att det finns ett behov av att aktualisera frågan i kommunen, att tillhandahålla
utbildning samt att se över och säkerställa att riskreducerande rutiner och kontroller
finns på plats i tillräcklig utsträckning.

Signature reference: fa8cdb9c-1493-452e-ad48-da6a27f5fa7f

Revisorerna beslutade den 14 december 2021 (Rev § 65/2021) att översända
granskningsrapporten samt missivskrivelse till kommunstyrelsen, familjenämnden,
vård och omsorgsnämnden och byggnadsnämnden för yttrande senast 2022-03-17
samt till kommunfullmäktige för kännedom.
Förvaltningen, genom socialchef Camilla Andersson, lämnar följande förslag
till yttrande från vård och omsorgsnämnden:
Vård- och omsorgsnämnden kommer att beakta de slutsatser som framkommit efter
revisorernas granskning. Riskanalysen kommer från och med 2022 att ingå i den
årliga risk- och konsekvensanalysen som görs inom vård- och omsorgsnämndens
verksamheter och utifrån resultatet eventuellt vidta förebyggande åtgärder.

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
24 februari 2022

§ 12 forts
Granskningen visade även brister i kännedom och kompetens inom området. Vårdoch omsorgsnämnden ska under året tillse att kännedom, kompetens och
förebyggande arbete genomförs. Även uppmärksamma eventuella händelser via
tillbud och avvikelserapporteringen i verksamheten.
Ekonomiska konsekvenser
Att yttra sig över revisorernas granskning får inga ekonomiska konsekvenser i detta
läge.
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
Det finns ingen planerad uppföljning från vård och omsorgsnämndens sida efter att
yttrandet avlämnats.

Förvaltningens förslag till beslut

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

Beslutsunderlag
Signature reference: fa8cdb9c-1493-452e-ad48-da6a27f5fa7f

Tjänsteskrivelse socialchef Camilla Andersson 2021-12-17, handlingsid: von 2022.83
Revisorerna § 65/2021 Granskning av Tomelilla kommuns förebyggande arbete mot
otillåten påverkan, handlingsid: Von 2021.1229
Granskningsrapport_Otillåten påverkan_Slutlig version, handlingsid: Von 2021.1231
Missivskrivelse Granskning av det förebyggande arbetet mot otillåten
påverkan_signerat, handlingsid: Von 2021.1230

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
24 februari 2022

§ 12 forts

Tidigare behandling
2022-02-10, Vonau § 2/2022.

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår att vård och omsorgsnämnden
beslutar att yttra sig enligt förvaltningens förslag till yttrande i ärendebeskrivningen.
_________

Beslutet skickas till:

Signature reference: fa8cdb9c-1493-452e-ad48-da6a27f5fa7f

Revisorerna

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
24 februari 2022

Von § 13

Dnr VON 2022/4

Delegeringsbeslut 2022
Vård och omsorgsnämndens beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut
för januari 2022.

Ärendebeskrivning

Redovisning av delegeringsbeslut för perioden 1 januari -31 januari 2022:
Antal redovisade beslut:
Vård och omsorg – januari: 130

Förvaltningens förslag till beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut
för januari 2022.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kvalitetschef Christel Nilsson 2022-01-31, handlingsid: Von 2022.85
Delegeringsbeslut SoL och LSS januari 2022, handlingsid: Von 2022.68

Tidigare behandling
2022-02-10, Vonau § 3/2022

Signature reference: fa8cdb9c-1493-452e-ad48-da6a27f5fa7f

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå vård och
omsorgsnämnden att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut för januari 2022.
_________

Beslutet skickas till:
Kvalitetschef Christel Nilsson

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
24 februari 2022

Von § 14

Dnr VON 2022/3

Anmälningsärenden februari 2022
Vård och omsorgsnämndens beslut

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

Ärendebeskrivning
1. Ksau § 237/2021 Tidplan för budget 2023 med plan för 2024-2025
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta tidplan för
budget 2023 med plan för 2024-2025.

Förvaltningens förslag till beslut

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2022-01-28, handlingsid: Von
2022.84
Ksau § 237/2021 Tidplan för budget 2023 med plan för 2024-2025, handlingsid: Von
2022.53

Tidigare behandling
Signature reference: fa8cdb9c-1493-452e-ad48-da6a27f5fa7f

2022-02-10, Vonau § 4/2022

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar beslutar föreslår vård och
omsorgsnämnden att lägga redovisningen av anmälningsärenden till handlingarna.
_________

Justerandes sign
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