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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

TOMELILLA KOMMUN

Vård och omsorgsnämnden

31 mars 2022

Övriga Närvarande
Ej tjänstgörande ersättare
Susanne Balczar Herou (KD), §§ 17-25, beslutande §§ 15-16
Övriga
Olof Hammar, nämndsekreterare

Alexandra Ruda, socialt ansvarig socionom
Camilla Andersson, socialchef
Jonas Svensson, verksamhetscontroller

Ärenden vid dagens sammanträde med Vård och
omsorgsnämnden
§ 15
§ 16
§ 17
§ 18
§ 19
§ 20
§ 21
§ 22
§ 23
§ 24
§ 25

Revisionsplan Tomelilla kommun 2022
Dialoger och informationsärenden 2022-03-31
Beställning av lägenheter för att tillgodose behovet av bostäder med särskild
service enligt LSS
Hyror för särskilt boende och bostad med särskild service samt hyrestak
2022
Årsredovisning 2021 vård och omsorgsnämnden
Uppföljning Internkontrollplan 2021
Kvalitetsberättelse 2021
Patientsäkerhetsberättelse 2021
Avtalsförlängning gällande drift av särskilda boendet Valkyrian och
tillhörande hemtjänstområde Söder
Delegeringsbeslut februari 2022
Anmälningsärenden mars 2022
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_________
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
31 mars 2022

Von § 15

Dnr VON 2022/21

Revisionsplan Tomelilla kommun 2022
Vård och omsorgsnämndens beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Revisorerna antog på sitt sammanträde den 15 februari 2022 revisionsplan för 2022
och beslutade att skicka en förkortad version av densamma till samtliga nämnder för
information. Som framgår av planen är det granskningen av kommunens
krisledningshantering och beredskap som riktas direkt mot vård och
omsorgsnämnden.
Revisorerna kommer även följa upp de fördjupade granskningar som genomfördes
2020. Ingen av dessa var direkt riktad mot vård och omsorgsnämnden.

Förvaltningens förslag till beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2022-03-04, handlingsid: Von
2022.143
Rev § 7/2022 Riskanalys och Revisionsplan 2022 för Tomelilla kommun,
handlingsid: Von 2022.135

Signature reference: dd559f1d-f9ba-4a77-b750-727b3615adc3

SLUTLIG RoV 2022 Tomelilla kommunrevision_förkortad version, handlingsid:
Von 2022.136

Tidigare behandling

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 15 mars 2022 (Vonau § 6/2022),
Revisionsplan Tomelilla kommun 2022
Vonau föreslår att Von beslutar att lägga informationen till handlingarna.
_________
Beslutet skickas till:
Revisorerna

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
31 mars 2022

Von § 16

Dnr VON 2022/2

Dialoger och informationsärenden 202203-31
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 att det enligt senaste
rapporteringen inte fanns några smittade i verksamheten och pandemin har för
närvarande ingen påverkan på verksamheten.
Den 1 april klassas covid-19 inte längre som allmänfarlig och samhällsfarlig
sjukdom. Covid-19 är fortsatt anmälningspliktig, och Folkhälsomyndigheten
har beslutat att covid-19 även fortsatt ska smittspåras i vård och
omsorgsverksamheten.

Signature reference: dd559f1d-f9ba-4a77-b750-727b3615adc3

Övrigt
Socialchefen informerar om vård och omsorgs nya verksamhetssystem Pulsen
Combine. Systemet kommer tas i drift den 1 maj 2022 och arbete pågår med
att överföra information från gamla till nya systemet. Nuvarande
verksamhetssystem kommer parallellt finnas kvar till den 31/12 2023. Det nya
systemet kommer öka möjligheterna och omfattningen till digital tillgång för
användarna vilket även inkluderar vår entreprenör Förenade Care.
Socialt ansvarig socionom Alexandra Ruda presenterar sig för nämnden och
informerar om sitt uppdrag och tidigare arbeten. Alexandra har även tidigare
varit anställd i kommunen men då i en annan roll.

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
31 mars 2022

§ 16 forts
Kvalitetschef Christel Nilsson har idag sin sista arbetsdag innan pensionen och
nämnden kommer efter dagens sammanträde överlämna en blomma och tacka
för mycket gott samarbete i samband med avtackningen.
Ordförande Marianne Åkerblad informerar om en nyligen genomförd
workshop för kommunens nämndpresidier och ledande tjänstemän i Ystad. På
workshopen lyftes frågor kring respekt, tillit, kommunikation mellan politiken
och verksamheten, ordförandes roll i nämnden och feedback efter
genomförda politiska sammanträden.
Vård och omsorgsnämndens måldag 14 april
Program för dagen redovisas i bilaga. Socialchefen informerar kort om
upplägget och nämndsekreteraren om praktiska frågor. Konferensen kommer
ske i lokal konsthallen ca 150 meter från Gästis. Nämndens sju ordinarie
ledamöter plus två ersättare har anmält sig. Dessutom deltar 11 personer från
verksamheten.

Förvaltningens förslag till beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2022-03-25, handlingsid: Von
2022.188
Vård och omsorgsnämndens måldag 2022, handlingsid: Von 2022.160

Signature reference: dd559f1d-f9ba-4a77-b750-727b3615adc3

_________

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
31 mars 2022

Von § 17

Dnr VON 2022/25

Beställning av lägenheter för att
tillgodose behovet av bostäder med
särskild service enligt LSS
Vård och omsorgsnämndens beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar att hos Österlenhem beställa fjorton (14)
lägenheter för brukare i behov av bostad med särskild service enligt LSS (Lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade, 1993:387).

Ärendebeskrivning

Vård och omsorgsnämnden har skyldighet enligt Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (1993:387 LSS) att tillhandahålla bostad med särskild service för
de brukare som anses ha behov av detta, vuxna såväl som barn.
Bostad med särskild service är till för personer som omfattas av personkretsen och
inte klarar eget boende eller barn med så omfattande behov, att de inte kan bo i
föräldrahemmet.

Signature reference: dd559f1d-f9ba-4a77-b750-727b3615adc3

Det som ingår i bostad med särskild service är gruppbostad, servicebostad och
annan särskilt anpassad bostad. De två förstnämnda boendeformerna innefattar fast
bemanning och kan benämnas bostad med särskild service för vuxna. I
insatsen bostad med särskild service ingår enligt 9 e § LSS också omvårdnad,
fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter.
För samtliga alternativ så krävs det att bostaden ska vara fullvärdig, att den är den
enskildes privata och permanenta hem och att den inte skall ha en institutionell
prägel. Dessutom innebär ett boende i "bostad med särskild service" enligt LSS att
omvårdnad skall ges utifrån individuella behov och önskemål, med syfte att
tillförsäkra den enskilde goda levnadsvillkor. Gruppbostad och servicebostad är att
betrakta som bostäder med särskild service och kan jämföras med särskilt boende
enligt socialtjänstlagen. På grund av den offentligrättsliga regleringen, kan inte
boendet helt och hållet jämställas med ett vanligt hyresförhållande.

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
31 mars 2022

§ 17 forts
Gruppbostaden är ett bostadsalternativ för personer med så omfattande tillsyns- och
omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är
nödvändig. De gemensamma utrymmena ska ligga i direkt eller nära anslutning till
den egna lägenheten och vara lätta att nå. Antal boende bör vara litet, enligt
Socialstyrelsen tre till fem lägenheter. Ytterligare någon boende kan accepteras under
förutsättning att samtliga boende tillförsäkras goda levnadsvillkor. På gruppbostaden
ska de boende få hela sitt stödbehov tillgodosett både fysiskt, psykiskt och socialt,
dygnet runt, utifrån sina individuella behov och önskemål.
En servicebostad har stora likheter med ett gruppboende men kan bestå av fler
lägenheter än på gruppboende. Det är en mellanform mellan ett helt självständigt
boende och en lägenhet i gruppbostad. Där ska finnas tillgång till gemensam service
och fast anställd personal. Boendet ska erbjuda individuellt dygnet-runt stöd i
hemmet. Den största skillnaden jämfört med gruppbostad är att den inte tillgodoser
individuella behov av socialt stöd som till exempel ledsagning och kontaktperson.
Boendeformen ”särskilt anpassad bostad” är en lägenhet med viss grundanpassning
men utan personalbemanning.
Vård och omsorgsnämnden har behov av att kunna tillgodose ytterligare brukares
behov av bostad med särskild service och gruppbostad.
Utifrån nuvarande behov så har två beslut inte verkställts och har fått vänta som
längst 221 dagar fram till 211231. I dessa riskerar vård och omsorgsnämnden viten då
besluten ska verkställas inom 3 månader från beslut. Ytterligare tre har fått
förhandsbesked dvs personer som vill flytta till Tomelilla och har rätt till LSS insatser
i vår kommun. Utöver dessa så pågår det 4 utredningar om boende.
Inom en femårsperiod kan ytterligare 13 ansökningar bli aktuella, kommuninvånare
som redan idag har insatser enligt LSS. Verksamheten beräknar att en handfull som
idag har bostad med särskild service, kan komma att flytta ut i egna lägenheter där
inte dygnet-runt stöd kommer att behövas längre.

Signature reference: dd559f1d-f9ba-4a77-b750-727b3615adc3

Sammanfattningsvis har 9 personer ett behov av bostad särskild service/gruppbostad
i närtid och om 5 år ytterligare behov av 8 lägenheter.
Idag förhyr vi fem gruppbostäder/bostad med särskild service, två av Österlenhem
och 3 av en privat aktör. Vid ett förhållande där vi står med överskott så är avsikten
att i första hand säga upp kontrakten med den privata aktören.
Ekonomiska konsekvenser
En plats kostar ca 850 000 kr. 14 platser skulle då kosta 11 900 000 i drift.

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
31 mars 2022

§ 17 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
När beställning av lägenheter skett kommer nämnden fortlöpande informeras om
den vidare processen.

Förvaltningens förslag till beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar att hos Österlenhem beställa fjorton (14)
lägenheter för brukare i behov av bostad med särskild service enligt LSS (Lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade, 1993:387).

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse socialchef Camilla Andersson 2022-02-23, handlingsid: Von
2022.144

Tidigare behandling

Vonau 2022-13-15 (Vonau § 7/2022). Beställning av lägenheter för att
tillgodose behovet av bostäder med särskild service enligt LSS

Signature reference: dd559f1d-f9ba-4a77-b750-727b3615adc3

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår att vård och omsorgsnämnden
beslutar att hos Österlenhem beställa fjorton (14) lägenheter för brukare i behov av
bostad med särskild service enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade, 1993:387).
_________
Beslutet skickas till:
Österlenhem AB
Socialchef Camilla Andersson

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
31 mars 2022

Von § 18

Dnr VON 2022/24

Hyror för särskilt boende och bostad med
särskild service samt hyrestak 2022
Vård och omsorgsnämndens beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar införa nya hyror för särskilt boende från 1 april
2022.
Lägenheter i bostad med särskild service enligt LSS som överstiger hyrestaket räknas
upp med 2,2% med Österlenhems hyreshöjningar som riktpunkt.
Övriga lägenheter i bostad med särskild service räknas upp med 2,2% med
Österlenhems hyreshöjningar som riktpunkt.
Lägenheter i särskilt boende räknas upp med 2,2% med Österlenhems
hyreshöjningar som riktpunkt.

Ärendebeskrivning

Lägenheter i särskilt boende räknas upp
Enligt beslut fattat av Vård och omsorgsnämnden 2016 ska en årlig hyreshöjning ske
från den 1 april med riktpunkt på Österlenhems hyreshöjningar för lägenheter i
särskilt boende.
Hyreshöjningen 2022 blir 2,2 %.
Hyreshöjning för hyror i LSS bostäder som ligger under 6 500 kronor

Signature reference: dd559f1d-f9ba-4a77-b750-727b3615adc3

Nämnden har tre gruppboende med totalt 16 lägenheter och en servicebostad med
14 lägenheter. Av dessa 30 lägenheter har 12 en hyra som överstiger hyrestaket.
De lägenheter som understiger hyrestaket räknas upp med 2,2% med Österlenhems
hyreshöjningar som riktpunkt.

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
31 mars 2022

§ 18 forts
Hyrestak för lägenheter i bostad med särskild service enligt LSS med en hyra
på över 6 670 kr/månad
Vård och omsorgsnämnden beslutade den 28 februari 2019, Von § 12/2019, att från
och med 2019-04-01 införa ett hyrestak (högsta hyresnivå) uppgående till 6500 kr per
månad för kommunens bostäder med särskild service enligt lag (1993:387) om stöd
och service till vissa funktionshindrade (LSS). Vård och omsorgsnämnden beslutade
samtidigt att årligen per den 1 april indexjustera hyrestaket (högsta hyresnivån) enligt
förändringarna i konsumentprisindex. För 2021 räknades hyrestaket upp med 86 kr
till 6670 kr. Förändringen i KPI för januari 2022 uppgick till 3,4 procent.
Förvaltningen föreslår att hyrestaket för 2022 räknas upp enligt Österlenhems
hyreshöjningar på 2,2% Hyrestaket kommer då att bli 6 817 kr (6670 x 1,022) för
2022.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget innebär hyresintäkter i nivå med antagen internbudget för 2022.
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.
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Uppföljning
Hyrorna justeras en gång per år. Ingen ytterligare uppföljning är aktuell.

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
31 mars 2022

§ 18 forts

Förvaltningens förslag till beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar införa nya hyror för särskilt boende från 1 april
2022.
Lägenheter i bostad med särskild service enligt LSS som överstiger hyrestaket räknas
upp med 2,2% med Österlenhems hyreshöjningar som riktpunkt.
Övriga lägenheter i bostad med särskild service räknas upp med 2,2% med
Österlenhems hyreshöjningar som riktpunkt.
Lägenheter i särskilt boende räknas upp med 2,2% med Österlenhems
hyreshöjningar som riktpunkt.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse verksamhetscontroller Jonas Svensson 2022-03-08, handlingsid: von
2022.145

Tidigare behandling

Vonau 2022-03-13 (Vonau § 8/2022), Hyror för särskilt boende och bostad
med särskild service samt hyrestak 2022
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår vård och omsorgsnämnden att
besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.
_________

Beslutet skickas till:
Signature reference: dd559f1d-f9ba-4a77-b750-727b3615adc3

Socialchef Camilla Andersson

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
31 mars 2022

Von § 19

Dnr VON 2021/19

Årsredovisning 2021 vård och
omsorgsnämnden
Vård och omsorgsnämndens beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna årsredovisning för 2021 och att
lägga densamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Årsredovisningen består av två huvuddelar. Förvaltningsberättelse och
Verksamhetsanalys.
I förvaltningsberättelsen redogörs för styrning och uppföljning av verksamheten.
Verksamheten redogör för hur man arbetat med att uppnå visionen och för att
uppfylla livskvalitetsprogrammets intentioner.
I verksamhetsanalysen redogörs för det ekonomiska utfallet, framtiden, nämndens
ansvarsområden, väsentliga händelser under året samt slutligen görs en
verksamhetsuppföljning där den interna kontrollen, avtalen med privata utförare och
nämndens mål följs upp.
Vård och omsorgsnämnden redovisar ett överskott på 440 tkr. Årets investeringar
blev 1 042 tkr lägre än budget beroende på att kostnaderna för införandet av nytt
verksamhetssystem flyttades fram till 2022.
Måluppföljningen visar att samtliga mål för 2021 har uppfyllts.

Signature reference: dd559f1d-f9ba-4a77-b750-727b3615adc3

Ekonomiska konsekvenser
Beslut om att godkänna årsredovisningen bedöms inte få några ekonomiska
konsekvenser. Nämnden redovisar ett ekonomiskt överskott för 2021.
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
31 mars 2022

§ 9 forts
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Uppföljning
Nästa uppföljning sker efter första tertialet 2022.

Förvaltningens förslag till beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna årsredovisning för 2021 och att
lägga densamma till handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse socialchef Camilla Andersson 2022-02-21, handlingsid: Von
2022.148
Årsredovisning 2021 för vård och omsorgsnämnden, handlingsid: Von 2022.147
Presentation VoO-nämnd bokslut – 2021, handlingsid: Von 2022.146

Tidigare behandling

Vonau 2022-03-15 (Vonau § 9/2022) Årsredovisning 2021 vård och
omsorgsnämnden
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå vård och
omsorgsnämnden att godkänna årsredovisning för 2021 och att lägga densamma till
handlingarna.

Signature reference: dd559f1d-f9ba-4a77-b750-727b3615adc3

_________

Beslutet skickas till:
Ekonomichef Elisabeth Wahlström

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
31 mars 2022

Von § 20

Dnr VON 2020/54

Uppföljning Internkontrollplan 2021
Vård och omsorgsnämndens beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av nämndens
internkontrollplan för 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.
Rapporten innehåller verksamhetens sammanfattande bedömning av uppföljningen
av internkontrollplanen samt dokumentation av internkontrollplanens samtliga
punkter, både direktåtgärder och granskningar.
Verksamhetens samlade bedömning av internkontrollen inte kunnat genomföras i
vissa delar utifrån rådande pandemi och den arbetsbelastning det gett på
verksamheterna.
Beställningar/uppdrag från myndigheten verkställts enligt rutin och inga avvikelser
har rapporterats. Risken bedöms inte längre vara påtaglig. Ett remissförfarande har
införts vid inskrivning som minskat risken för att vi tar över patienter som tillhör
regionen.
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På övriga riskområden har direktåtgärder satts in då planerade åtgärder inte kunnat
genomföras eller inte varit tillräckliga. Utredning och återkoppling vid klagomål har
förbättrats och hanteras enligt nämndens rutiner under hösten, så att den klagande
får komma till tals med 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.

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
31 mars 2022

§ 10 forts
Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen bedömer inte att uppföljning av den interna kontrollplanen får några
ekonomiska konsekvenser.
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 2021 och att lägga densamma till handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse socialchef Camilla Andersson 2022-03-01, handlingsid: Von
2022.150
Uppföljning internkontrollplan - Helår 2021 VoN, handlingsid: Von 2022.149
Internkontrollplan 2021, handlingsid: Von 2021.31

Signature reference: dd559f1d-f9ba-4a77-b750-727b3615adc3

Tidigare behandling

Vonau 2022-03-14 (Vonau § 10/2022), Uppföljning intern kontrollplan 2021
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av nämndens
internkontrollplan för 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
31 mars 2022

Von § 21

Dnr VON 2022/23

Kvalitetsberättelse 2021
Vård och omsorgsnämndens beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens kvalitetsberättelse
för 2021 och att lägga densamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Den som bedriver socialtjänst (SoL) eller verksamhet enligt Lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) ska dokumentera sitt kvalitetsarbete. Denna
bestämmelse finns i föreskriften och det allmänna rådet ”Ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete” (SOSFS 2011:9 kap 7 § 1). Enligt det allmänna rådet bör
arbetet dokumenteras i en årlig berättelse.
Innehållet i kvalitetsberättelsen ska ge svar på hur det systematiska och fortlöpande
kvalitetsarbete har fungerat under året, vilka åtgärder som vidtagits samt vilka resultat
som uppnåtts. Definitionen på kvalitet är att verksamheten uppfyller de krav och mål
som gäller för verksamheten enligt lagar och föreskrifter om hälso- och sjukvård,
socialtjänst och stöd och service till vissa funktionshindrade och beslut som
meddelas av sådana föreskrifter.

Signature reference: dd559f1d-f9ba-4a77-b750-727b3615adc3

Kvalitetsberättelsen ska vara till nytta för verksamheten själv. Där ska såväl
medarbetare som verksamhetsansvariga kunna identifiera förbättringsområden och
med detta lägga en plan för kommande arbete, med de prioriteringar som är mest
angelägna att göra.
För våra medborgare/brukare och deras anhöriga har året varit speciellt, stort fokus
har varit åtgärder för att minimera smittspridning av Covid-19. Det har inneburit bl a
besöksförbud, provtagningar, smittspårningar och annat som kommit att påverka
den enskildes livskvalitet i stor utsträckning. Verksamheternas arbete med lokala
rutiner och riskanalyser har varit ett prioriterat område, inte minst rutiner som är
kopplat till pandemin. Pandemin har påskyndat den digitala utvecklingen båda
avseende arbetssätt, kommunikation och information.

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
31 mars 2022

§ 21 forts
Den sociala dokumentationen är en grundpelare för att säkerställa en god och säker
omsorg. Egenkontroller kopplat till den sociala dokumentationen och IBIC
(Individens behov i centrum) visar på att det är ett område som fortsatt behöver
prioriteras. Utbildning i både social dokumentation och rapporteringsskyldighet
enligt Lex Sarah är obligatorisk och är nu tillgänglig digitalt i vård och omsorgs
utbildningsportal.
Riskanalyser har genomförts löpande utifrån medarbetarperspektivet men berör i
vissa delar brukar- och kvalitetsperspektivet.
Analyser av brukarundersökningar för äldre har gjorts årligen och presenterats för
verksamheterna men undersökningen har utgått 2021 på grund av pandemin.
Resultatet från nationella brukarundersökningen för funktionshinderområdet ger
verksamheterna underlag för bra diskussioner som sedan mynnar ut i olika
handlingsplaner.
Arbetet med att utreda och analysera avvikelser/händelser har fortgått under året
med varierat resultat och enhetscheferna ansvarar för förbättringsarbete. Synpunkter
och klagomål som tas emot inom vård och omsorg ska registreras, utredas och
dokumenteras enligt gällande rutin. Det är ett fortsatt förbättringsområde och
kommer enligt enhetscheferna att följas upp i den interna kontrollen 2022
Under året har verksamhetsuppföljningar och internkontroll genomförts och
återrapporterats till verksamheterna och vård-och omsorgsnämnden.
Engagerade medarbetare närmast den enskilde är den viktigaste resursen i
kvalitetsarbetet. En ny utbildningsportal implementerades, vilket ger möjlighet att
rikta utbildningar till rätt målgrupp i större utsträckning än tidigare.
Utbildningssatsning för undersköterskor och specialistundersköterskor pågår.

Signature reference: dd559f1d-f9ba-4a77-b750-727b3615adc3

Ekonomiska konsekvenser
Kvalitetsberättelsen är en redogörelse av det gångna årets verksamhet. Att besluta om
att godkänna denna uppföljning får inga ekonomiska konsekvenser.
Barnperspektivet
Barnperspektivet är inte aktuellt att beakta annat än inom LSS-verksamheten. Där
har så skett.

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
31 mars 2022

§ 21 forts
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Uppföljning
Kvalitetsberättelsen behandlas av nämnden årligen. Vissa delar av innehållet följs
även upp tertialvis.

Förvaltningens förslag till beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens kvalitetsberättelse
för 2021 och att lägga densamma till handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kvalitetschef Christel Nilsson 2022-03-08, handlingsid: Von
2022.152
Kvalitetsberättelse 2021 Vård och omsorg, handlingsid: Von 2022.151

Tidigare behandling

Vonau 2022-03-15 (Vonau § 11/2022), kvalitetsberättelse 2021
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå vård och
omsorgsnämnden att godkänna förvaltningens kvalitetsberättelse för 2021 och att
lägga densamma till handlingarna.
_________

Signature reference: dd559f1d-f9ba-4a77-b750-727b3615adc3

Beslutet skickas till:
Socialchef Camilla Andersson

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
31 mars 2022

Von § 22

Dnr VON 2022/19

Patientsäkerhetsberättelse 2021
Vård och omsorgsnämndens beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna patientsäkerhetsberättelsen för
2021 och att lägga densamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Vårdgivaren ska enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) senast 1 mars varje år
upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå
1. hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår,
2. vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten, och
3. vilka resultat som uppnåtts.
Vård och omsorgsnämnden ansvarar för att planera, leda och kontrollera
verksamheten så att kravet på en god och säker vård uppfylls enligt hälso- och
sjukvårdslagen (HSL). Patienterna ska erbjudas trygg och lättillgänglig vård med god
kontinuitet och kvalitet. Vården ska bedrivas med respekt för patienternas integritet
och självbestämmande. I patientsäkerhetsberättelsen redogörs också för hur ansvaret
är fördelat inom verksamheten.
Målet för patientsäkerhetsarbetet 2021 var att få klart ett tydligt ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete även i hemsjukvården. Arbetet påbörjades 2019 och stod
helt klart under våren 2021.

Signature reference: dd559f1d-f9ba-4a77-b750-727b3615adc3

Det redogörs i patientsäkerhetsberättelsen för vilken samverkan som skett med andra
aktörer för att förebygga vårdskador, delaktigheten hos patienter och
anhöriga/närstående samt hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet.
Redovisade avvikelser är en viktig del av patientsäkerhetsberättelsen. I särskilda
avsnitt redogörs för interna respektive externa avvikelser, Lex Maria anmälningar till
inspektionen för vård och omsorg, inkomna klagomål och synpunkter samt slutligen
för den egenkontroll som genomförts och resultatet av densamma. Egenkontroller
har endast genomförts i begränsad omfattning under 2021 och anledningen till detta
redovisas.

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
31 mars 2022

§ 22 forts
Ett särskilt avsnitt behandlar processen kring åtgärder för att öka patientsäkerheten.
Slutligen redovisas de mål och strategier som finns för kommande år.
Ekonomiska konsekvenser
Att godkänna patientsäkerhetsberättelsen får inga ekonomiska konsekvenser.
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
Patientsäkerhetsberättelsen följs upp av nämnden årligen. Större avvikelser och Lex
Maria anmälningar som redovisas i berättelsen informeras nämnden om löpande
under året.

Förvaltningens förslag till beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna patientsäkerhetsberättelsen för
2021 och att lägga densamma till handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva-Marie Wendel 2022-03-02,
handlingsid: Von 2022.153
Signature reference: dd559f1d-f9ba-4a77-b750-727b3615adc3

Patientsäkerhetsberättelse 2021, handlingsid: Von 2022.127

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
31 mars 2022

§ 22 forts

Tidigare behandling

Vonau 2022-03-15 (Vonau § 12/2022), Patientsäkerhetsberättelse 2021
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar föreslår vård och
omsorgsnämnden att godkänna patientsäkerhetsberättelsen för 2021 och att lägga
densamma till handlingarna.
_________

Beslutet skickas till:
Socialchef Camilla Andersson

Signature reference: dd559f1d-f9ba-4a77-b750-727b3615adc3

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva-Marie Wendel
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
31 mars 2022

Von § 23

Dnr VON 2015/63

Avtalsförlängning gällande drift av
särskilda boendet Valkyrian och
tillhörande hemtjänstområde Söder
Vård och omsorgsnämndens beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar att, om nuvarande entreprenör så önskar,
förlänga befintligt avtal med tre år från 2023-02-01-2026-01-31.

Reservation

Britt-Marie Liljeholm (S) och Axel Olsson (S) reserverar sig mot beslutet enligt
skriftlig reservation med handlingsid: Von 2022.194.
”Som omsorgstagare i Tomelilla kommun har du rätt till en jämlik och rättvis omsorg
och service. För att detta ska kunna ske anser vi att det är nödvändigt att driften sker
i egen regi.
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet att förnya avtalet gällande driften av
Valkyrian och hemtjänstområde Söder, och yrkar på att förvaltningen får i uppdrag
att ta över och driva verksamheten i egen regi.”
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Ärendebeskrivning

Det särskilda boendet Valkyrian och tillhörande hemtjänstområde Söder drivs sedan
1 februari 2016 på entreprenad av Förenade Care AB inom befintligt avtal. Avtalet,
som efter upphandling tecknades på fyra år med möjlighet till förlängning tre plus tre
år har förlängts en treårsperiod och gäller till och med 31 januari 2023. Avtalet kan
om parterna så önskar förlängas i ytterligare tre år. Därefter måste ny upphandling
ske om huruvida fortsatt drift på entreprenad ska ske och beslut om detta kommer
fattas av kommunfullmäktige.
Verksamheten Vård och Omsorg upplever att driften av Valkyrian med tillhörande
hemtjänst är välfungerande. Det finns en stabil ledning och personalstab, som bidrar
till kontinuitet och trygghet för Tomelilla kommun. Verksamheten levererar enligt de
uppställda krav på kvalitet som omfattas av avtalet.

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
31 mars 2022

§ 23 forts
Ekonomiska konsekvenser
En förlängning av avtalet medför att ersättningen till leverantören fortsätter enligt nu
gällande avtal.
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan då barn inte berörs
inom detta avtalsområde.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Uppföljning
Gällande driftavtalet med Förenade Care är detta sista förlängningen. Om drift på
entreprenad därefter fortsatt ska ske måste ny upphandling genomföras. Ett beslut
som kommer fattas av kommunfullmäktige.

Förvaltningens förslag till beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar att, om nuvarande entreprenör så önskar,
förlänga befintligt avtal med tre år från 2023-02-01-2026-01-31.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse socialchef Camilla Andersson 2022-02-01, handlingsid: Von
2022.154
Vonau § 13/2022, Avtalsförlängning - Drift av särskilda boendet Valkyrian med
tillhörande hemtjänstområde söder, handlingsid: Von 2022.174

Signature reference: dd559f1d-f9ba-4a77-b750-727b3615adc3

Kopia på avtal - Drift av särskilda boendet Valkyrian med tillhörande
hemtjänstområde söder, handlingsid: Von 2018.322
Von § 33/2019 Förlängning av avtal med Förenade Care AB gällande Valkyrian och
hemtjänst söder, handlingsid: Von 2019.254
Avtalsförlängning av drift av särskilda boendet Valkyrian med tillhörande
hemtjänstområde Söder, handlingsid: Von 2021.1071
Kostnadsjämförelse entreprenad-egen regi valkyrian och hemtjänst söder,
handlingsid: Von 2022.186

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
31 mars 2022

§ 23 forts

Tidigare behandling

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 2022-03-15: Vonau § 13/2022,
Avtalsförlängning - Drift av särskilda boendet Valkyrian med tillhörande
hemtjänstområde söder
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till vård
och omsorgsnämnden utan förslag till beslut.
Vård och omsorgsnämnden 2019-04-15 (Von § 33/2019), Förlängning av avtal
med Förenade Care AB gällande Valkyrian och hemtjänst söder
Vård och omsorgsnämnden beslutar att gällande avtal för drift av det särskilda
boende Valkyrian och hemtjänstområde Söder (startdatum 2016-02-01) förlängs med
oförändrade villkor för perioden 2020-02-01 till och med 2023-01-31. Mona Nihlén
(V) och Sejdi Karaliti (S) reserverar sig mot beslutet enligt skriftlig reservation med
handlingsid: Von 2019.241.
Kommunfullmäktige 2015-04-27 (Kf § 52/2015), Drift av särskilda boendet
Valkyrian och tillhörande hemtjänstområde Söder från februari 2016
Kommunfullmäktige beslutar att upphandla driften av Valkyrian med tillhörande
hemtjänstområde Söder från och med 1 februari 2016.
Vinnande anbud ska prövas mot egenregikostnaden.

Förslag till beslut under sammanträdet

Signature reference: dd559f1d-f9ba-4a77-b750-727b3615adc3

Britt Marie Liljeholm (S) och Axel Olsson (S) yrkar i första hand på att ärendet
återremitteras till förvaltningen på grund av bristfälliga beslutsunderlag och i andra
hand på att avtalet med Förenade Care AB inte förlängs utan att driften övertas av
kommunen när nuvarande förlängningsavtal löper ut 2023-01-31.
Marianne Åkerblad (M), Gunvor Olsson (C), Alexander Verweij Svensson (M), Peo
Örnsved (SD) och Kent Olofsson (SD) yrkar på att beslut ska fattas på dagens
sammanträde och att vård och omsorgsnämnden beslutar att, om nuvarande
entreprenör så önskar, förlänga befintligt avtal med tre år från 2023-02-01-2026-0131.

Beslutsgång

Efter ställd proposition gällande om ärendet ska återremitteras eller beslutas på
dagens sammanträde finner ordförande att vård och omsorgsnämnden beslutar enligt
Marianne Åkerblad (M) med fleras yrkande. Votering begärs och ska genomföras.

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
31 mars 2022

§ 23 forts
Följande beslutsordning fastställs:
Ja-röst för Marianne Åkerblad (M) med fleras yrkande.
Nej-röst för Britt-Marie Liljeholm (S) och Axel Olssons (S) yrkande.

Omröstning

Med 5 ja röster mot 2-nej-röster beslutar vård och omsorgsnämnden att beslut ska
fattas på dagens sammanträde enligt Marianne Åkerblad (M) med fleras yrkande.
Ja-röster: Marianne Åkerblad (M), Gunvor Olsson (C), Alexander Verweij Svensson
(M), Peo Örnsved (SD) och Kent Olofsson (SD).
Nej Röster: Britt-Marie Liljeholm (S) och Axel Olsson (S).

Beslutsgång

Efter ställd proposition gällande om befintligt avtal ska förlängas 2023-02-01- 202601-31 eller sägas upp efter nuvarande förlängningsperiod som gäller till 2022-01-31
finner ordförande att vård och omsorgsnämnden beslutar enligt Marianne Åkerblad
(M) med fleras yrkande. Votering begärs och ska genomföras.
Följande beslutsordning fastställs:
Ja-röst för Marianne Åkerblad (M) med fleras yrkande.
Nej-röst för Britt-Marie Liljeholm (S) och Axel Olssons (S) yrkande.

Omröstning

Med 5 ja-röster mot 2 nej-röster beslutar vård och omsorgsnämnden att förlänga
befintligt avtal enligt Marianne Åkerblad (M) med fleras yrkande.
Ja-röster: Marianne Åkerblad (M), Gunvor Olsson (C), Alexander Verweij Svensson
(M), Peo Örnsved (SD) och Kent Olofsson (SD).
Signature reference: dd559f1d-f9ba-4a77-b750-727b3615adc3

Nej Röster: Britt-Marie Liljeholm (S) och Axel Olsson (S).
_________

Beslutet skickas till:
Socialchef Camilla Andersson
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
31 mars 2022

Von § 24

Dnr VON 2022/4

Delegeringsbeslut februari 2022
Vård och omsorgsnämndens beslut

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

Ärendebeskrivning

Redovisning av delegeringsbeslut för perioden 1 februari -28 februari 2022:
Antal redovisade beslut:
Vård och omsorg – februari: 101

Förvaltningens förslag till beslut

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kvalitetschef Christel Nilsson 2022-03-03, handlingsid: Von
2022.155
Delegeringsbeslut SoL och LSS februari 2022, handlingsid: Von 2022.134

Tidigare behandling

Vonau 2022-03-15 (Vonau § 14/2022), Delegeringsbeslut feb 2022

Signature reference: dd559f1d-f9ba-4a77-b750-727b3615adc3

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå vård och
omsorgsnämnden att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut för februari 2022.
_________
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
31 mars 2022

Von § 25

Dnr VON 2022/3

Anmälningsärenden mars 2022
Vård och omsorgsnämndens beslut

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

Ärendebeskrivning

1. Kf § 8/2022 Svar på motion – Larmgrupp

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
2. Protokoll 2021-02-10 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott §§ 1-4
3. Rev § 9/2022, Rapportering till revisorerna av ej verkställda gynnande
beslut inom stöd och service till vissa funktionshindrade LSS och SoL
2021
Revisorerna beslutar att godkänna rapporteringen för fjärde kvartalet 2021 och lägga
densamma till handlingarna.
Revisorerna beslutar att bjuda in ansvariga för rapporteringen till sitt sammanträde
den 19 april 2022 för att få fördjupad information om redovisade avvikelser.
4. Kf § 10/2022 Statistikrapport för ej verkställda gynnande beslut inom
SOL och LSS 2021
Kommunfullmäktige beslutar godkänna redovisningen av ej verkställda gynnande
beslut inom SoL och LSS för andra kvartalet 2021.
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5. Meddelande om tillsyn och begäran om uppgifter
Till vård och omsorgsnämnden inkom 2022-02-18 från IVO meddelande om särskild
tillsynsinsats som fokuserade på medicinsk vård och behandling för personer som
bor på särskilt boende för äldre, (SÄBO).
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
31 mars 2022

§ 25 forts

Förvaltningens förslag till beslut

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2022.03.02, handlingsid: Von
2022.156
Kf § 8/2022 Svar på motion – Larmgrupp, handlingsid: Von 2022.130
Protokoll 2022-02-10 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott §§ 1-4, handlingsid:
Von 2022.90
Rev § 9/2022 Rapportering till revisorerna av ej verkställda gynnande beslut inom
stöd och service till vissa funktionshindrade LSS och SoL 2021, handlingsid: Von
2022.131
Kf § 10/2022 Statistikrapport för ej verkställda gynnande beslut inom SOL och LSS
2021, handlingsid: Von 2022.132
Meddelande om tillsyn och begäran om uppgifter, handlingsid: Von 2022.104

Tidigare behandling

Vonau 2022-03-15 (Vonau § 15/2022), Anmälningsärenden mars 2022
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå vård och
omsorgsnämnden att lägga redovisningen av anmälningsärenden till handlingarna.
_________

Signature reference: dd559f1d-f9ba-4a77-b750-727b3615adc3

Beslutet skickas till:
Socialchef Camilla Andersson

Justerandes sign
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Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Carin Marianne Åkerblad
Date: 2022-04-04 08:49:13
BankID refno: 7f0688b5-714b-45f3-b63e-4041aeac38aa

Signed by: Lars Axel Olsson
Date: 2022-04-04 09:38:14
BankID refno: 05377b5a-336e-4ede-8347-a5b4ad4e88f8

Ordförande Vård och omsorgsnämnden: Marianne
Åkerblad

Justerare: Axel Olsson

Signed by: OLOF HAMMAR
Date: 2022-04-04 09:50:53
BankID refno: 9f4da526-d64e-4138-a97b-dea126735ba6

Signature reference: dd559f1d-f9ba-4a77-b750-727b3615adc3

Nämndsekreterare: Olof Hammar

Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.

