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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
28 april 2022

Von § 26

Dnr VON 2022/2

Dialoger och informationsärenden 202204-28
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 inte
rapporterats någon smittad senaste veckorna och att pandemin inte har någon
påverkan på verksamheten i nuläget.
Övrigt
Övrig information från socialchef och omsorgschef:

Signature reference: e385eafc-1171-4301-bd84-20471003c9c5

Det förekom driftsstörningar med trygghetslarmen i början av april. Felet låg
inte hos Tunstall utan hos teleoperatören. Det var inget totalt avbrott. Larmen
gick fram ljudlöst. Kommunikationen från teleoperatören fungerade bra under
störningarna och ingen kom till skada eller for illa.
Socialchef Camilla Andersson informerar om en nyligen gjord Lex Sarah
anmälan till inspektionen för vård och omsorg (IVO). Det handlade om en
fallolycka där gällande rutiner inte följts och som medfört lidande för
brukaren. Åtgärder har vidtagits och uppföljning kommer ske i maj.
Omsorgschef Patrik Sikt informerar om att innovationsprojektet som
Camanio ska bedriva på Brinkehem i Brösarp och som nämnden tidigare
informerats om är i drift sedan den 11 april.

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
28 april 2022

§ 26 forts
Omsorgschefen informerar också om bemanningsläget inför sommaren. Det
finns i nuläget ett antal vakanser som måste bemannas men totalt sett är läget
bättre än vid motsvarande tid inför förra sommaren. Avstämning med
grannkommunerna har gjorts och deras bemanningssituation inför sommaren
är likartad som för Tomelilla.
Utvärdering av vård och omsorgsnämndens måldag 14 april
Ledamöter och ersättare som deltog på måldagen lämnar synpunkter på
upplägg och innehåll. Samtliga var nöjda med programmet, upplägget och
lokalen. Det framförs särskilt att man uppskattade att verksamhetens
enhetschefer var inbjuda. Enhetschefernas presentationer var uppskattade och
det var även positivt att dom sedan också deltog under hela konferensen.

Förvaltningens förslag till beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2022-04-21, handlingsid: Von
2022.277

Signature reference: e385eafc-1171-4301-bd84-20471003c9c5

_________

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
28 april 2022

Von § 27

Dnr VON 2022/27

Skånetrafiken - Serviceresor för
synskadade
Vård och omsorgsnämndens beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Från Skånetrafiken har inkommit information gällande serviceresor för synskadade,
skrivelse från Synmottagning vuxna i Skåne samt ett uttalande från Synskadades
riksförbund.

Förvaltningens förslag till beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse socialt ansvarig socionom Alexandra Ruda 2022-04-05, handlingsid:
Von 2022.230
Skrivelse färdtjänst SMV, handlingsid: Von 2022.218
Angående Skånetrafikens Serviceresor, -skrivelse färdtjänst SMV, handlingsid: Von
2022.191
Underrättelse - Synskadades Riksförbund manifesterar för rätten till färdtjänst och
överlämnar namninsamling, handlingsid: Von 2022.192

Signature reference: e385eafc-1171-4301-bd84-20471003c9c5

Tidigare behandling

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 2022-04-14 (Vonau § 17/2022).
Vonau föreslår Von att besluta att lägga informationen till handlingarna.
_________
Beslutet skickas till:
Socialt ansvarig socionom Alexandra Ruda

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
28 april 2022

Von § 28

Dnr VON 2022/29

Suicidpreventiv handlingsplan för
Tomelilla kommun 2021–2024
Vård och omsorgsnämndens beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Sedan 2012 har stimulansmedel inom område psykisk hälsa årligen utbetalats till
regioner och kommuner genom överenskommelse mellan staten och Sveriges
Kommuner och Regioner (SKR).
Inom ramen för överenskommelserna har kommunerna i Skåne samt Region Skåne
upparbetat, samt årligen reviderat och följt upp en länsövergripande
överenskommelse om samverkan med tillhörande handlingsplan. Motsvarande
överenskommelse med tillhörande handlingsplan finns sedan 2010 för de fem
sydöstra skånska kommunerna (Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad).
Region Skåne har uppdrag att ansvara för att utveckla samverkan med kommunerna,
i syfte att stödja genomförandet av det nationella suicidpreventiva programmet i länet
samt att vid behov bistå med utbildning och kompetensutveckling. Regionens
handlingsplan kommer att revideras under 2022.

Signature reference: e385eafc-1171-4301-bd84-20471003c9c5

Skånes kommuner och Regionen har bildat ett nätverk kring suicidprevention där
Tomelilla ingår. Den regionala överenskommelsen Psykisk hälsa bidrar till
gemensamma aktiviteter mellan kommuner och Regionen inom området. Den lokala
överenskommelsen Psykisk hälsa, innehåller även den gemensamma aktiviteter som
styrgruppen ansvarar för. På lokal nivå skall sedan arbetet med suicidprevention
integreras i pågående verksamheter i kommunen och andra organisationer.
I arbetet med suicidprevention bör vi utveckla en organiserad och strukturerad
samverkan mellan aktörer samt att samsyn skapas med planens syfte och målsättning.
En arbetsgrupp har tillsatts under 2021 som träffas 4 ggr/år för att uppdatera
handlingsplanen och följa upp pågående aktiviteter.
På dagens sammanträde informerar socialchefen vård och omsorgsnämnden om
handlingsplanen.

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
28 april 2022

§ 28 forts
Ekonomiska konsekvenser
Att informera nämnden om handlingsplanen får inga ekonomiska konsekvenser.
Barnperspektivet
Ej tillämpligt då handlingsplanen endast är ett informationsärende till nämnden.
Miljöperspektivet
Ej tillämpligt då handlingsplanen endast är ett informationsärende till nämnden.
Uppföljning
Ingen uppföljning i nämnden. Nämnden kommer informeras om planen förändras
eller väsentliga uppdateringar sker.

Förvaltningens förslag till beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse socialchef Camilla Andersson 2022-04-05, handlingsid: Von
2022.231
Suicidpreventiv handlingsplan Tomelilla kommun 2021-2024, handlingsid: Von
2022.220
Suicidpreventiv handlingsplan - Bilaga 2 Åtgärder och aktiviteter utifrån identifierade
fokusområden, handlingsid: Von 2022.221

Tidigare behandling
Signature reference: e385eafc-1171-4301-bd84-20471003c9c5

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 2022-04-14 (Vonau § 18/2022)
Vonau föreslår vård och omsorgsnämnden att besluta att lägga informationen till
handlingarna.
_________

Beslutet skickas till:
Socialchef Camilla Andersson

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
28 april 2022

Von § 29

Dnr VON 2022/31

Verksamhetsberättelse 2021 Valkyrian
och hemtjänst Söder
Vård och omsorgsnämndens beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar godkänna verksamhetsberättelsen och lägga
desamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Verksamhetschef Tina Persson har överlämnat verksamhetsberättelse för 2021
gällande Valkyrian samt hemtjänstområde Söder.
Särskilda boendet Valkyrian och hemtjänstområde Söder drivs av Förenade Care AB.
Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit att beslut om att godkänna verksamhetsberättelsen får
några ekonomiska konsekvenser.
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.

Signature reference: e385eafc-1171-4301-bd84-20471003c9c5

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Uppföljning
Verksamhetsberättelse avlämnas och följs upp årligen av nämnden. Även andra
uppföljningar sker kontinuerligt av avtalen med Förenade Care AB.

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
28 april 2022

§ 29 forts

Förvaltningens förslag till beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar godkänna verksamhetsberättelsen och lägga
desamma till handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse socialchef Camilla Andersson 2022-04-13, handlingsid: Von
2022.279
Verksamhetsberättelse 2021 Valkyrian Vård och Omsorgsboende samt Hemtjänst
Söder, handlingsid: Von 2022.245
_________

Beslutet skickas till:

Signature reference: e385eafc-1171-4301-bd84-20471003c9c5

Tina Persson, Förenade Care AB

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
28 april 2022

Von § 30

Dnr VON 2022/34

Verksamhetsberättelse 2021 Byavången
och hemtjänst Centrum
Vård och omsorgsnämndens beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar godkänna verksamhetsberättelsen och lägga
desamma till handlingarna.
Vård och omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att kontakta
Förenade Care AB och begära kompletterande redovisning när det gäller
avvikelserapporteringen i verksamhetsberättelsen. Nämnden ska informeras när
Förenade Care AB återredovisat kompletteringarna.

Reservation

Mona Nihlén (V) och Axel Olsson (S) reserverar sig mot beslutet enligt skriftlig
reservation med handlingsid: Von 2022.280.

Ärendebeskrivning

Verksamhetschef Maria Lerjerud har överlämnat verksamhetsberättelse för 2021
gällande Byavången samt hemtjänstområde Centrum.
Särskilda boendet Byavången och hemtjänstområde Centrum drivs av Förenade Care
AB.

Signature reference: e385eafc-1171-4301-bd84-20471003c9c5

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit att beslut om att godkänna verksamhetsberättelsen 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.

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
28 april 2022

§ 30 forts
Uppföljning
Verksamhetsberättelse avlämnas och följs upp årligen av nämnden. Även andra
uppföljningar sker kontinuerligt av avtalen med Förenade Care AB.

Förvaltningens förslag till beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar godkänna verksamhetsberättelsen och lägga
desamma till handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse socialchef Camilla Andersson 2022-04-21, handlingsid: Von
2022.281
Verksamhetsberättelse 2021 Byavången - Hemtjänst Centrum, handlingsid: Von
2022.258

Förslag till beslut under sammanträdet

Marianne Åkerblad (M), Gunvor Olsson (C), Alexander Verweij Svensson (M), Kent
Olofsson (SD) och Birger Hörberger (SD) yrkar på att vård och omsorgsnämnden
beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen på dagens sammanträde.
Vidare yrkar man på att vård och omsorgsnämnden ska ge förvaltningen i uppdrag
att kontakta Förenade Care AB för att begära kompletterande redovisning när det
gäller avvikelserapporteringen i verksamhetsberättelsen samt att nämnden ska
informeras när så skett.

Signature reference: e385eafc-1171-4301-bd84-20471003c9c5

Mona Nihlén (V) och Axel Olsson (S) yrkar på att verksamhetsberättelsen ska
återremitteras till förvaltningen för begäran om tydligare redovisning främst vad
gäller avvikelserapporteringen. När så skett ska rapporten behandlas på nytt i
nämnden.

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

11

Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
28 april 2022

§ 30 forts
Följande beslutsordning fastställs:
Ja-röst för Marianne Åkerblad (M) med fleras yrkande.
Nej-röst för Mona Nihlén (V) 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), Birger Hörberger (SD) och Kent Olofsson (SD).
Nej Röster: Mona Nihlén (V) och Axel Olsson (S).

Beslutsgång

Efter ställd proposition gällande Marianne Åkerblad (M) med fleras yrkande att vård
och omsorgsnämnden ska ge förvaltningen i uppdrag att kontakta Förenade Care AB
för att begära kompletterande redovisning när det gäller avvikelserapporteringen i
verksamhetsberättelsen samt att nämnden ska informeras när så skett finner
ordförande att vård och omsorgsnämnden beslutar enligt Marianne Åkerblad (M)
med fleras yrkande.
_________

Beslutet skickas till:
Förenade Care AB, verksamhetschef Maria Lerjerud

Signature reference: e385eafc-1171-4301-bd84-20471003c9c5

Socialchef Camilla Andersson

Justerandes sign
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2022-04-28
Reservation i ärende 7 – Verksamhetsberättelse 2021, Byavången och hemtjänst Centrum.
Vi reserverar oss mot beslutet att godkänna verksamhetsberättelsen.
Återigen har man lämnat en verksamhetsberättelse som lämnat mycket i övrigt att önska.
Särskilt har vi synpunkter på det röriga och ostrukturerade sätt på vilket man redovisat
avvikelser.

Signature reference: e385eafc-1171-4301-bd84-20471003c9c5

Mona Nihlén
Vänsterpartiet

Axel Olsson
Socialdemokraterna
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
28 april 2022

Von § 31

Dnr VON 2022/30

Rapportering av ej verkställda gynnande
beslut inon LSS och SoL första kvartalet
2022
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.
Fem, varav tre nya ej verkställda beslut enligt LSS har rapporterats till IVO
under perioden.

Signature reference: e385eafc-1171-4301-bd84-20471003c9c5

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 22-03-31, 311 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
28 april 2022

§ 31 forts
Man född 2001. Beslut enligt 9§p.9 från 2021-07-06. Ännu ej verkställt. Väntetid
fram till 22-03-31, 269 dagar. Väntetid beror på resursbrist. Mannen bor hos en vän i
avvaktan på att beslut kan verkställas.
Kvinna född 1995. Beslut enligt 9§p.4 från 2021-09-21. Verkställt under
rapporteringsperioden.
Väntetid fram till 22-01-21, 121 dagar. Väntetid beror på att matchningsmöte blivit
senarelagt.
Flicka född 2009. Beslut enligt 9§p.3 från 2021-11-01. Ännu ej verkställt.
Väntetid fram till 22-03-31, 150 dagar. Väntetid beror på brister i rutiner. Flickan bor
med föräldrar och har verkställt beslut om korttidsvistelse.
Flicka född 2007. Beslut enligt 9§p.5 från 2021-11-22. Ännu ej verkställt.
Väntetid fram till 22-03-31, 129 dagar. Väntetiden beror på svårigheter i
matchningsprocessen.
För första kvartalet 2022 finns inget att rapportera som ej verkställt enligt SoL.
Samtliga beslut enligt socialtjänstlagen har verkställts inom 90 dagar.
Ekonomiska konsekvenser
Att besluta godkänna avrapporteringen får inga ekonomiska konsekvenser. Tomelilla
kommun kan få betala en sanktionsavgift om kommunen dröjt oskäligt länge med att
verkställa ett beslut.

Signature reference: e385eafc-1171-4301-bd84-20471003c9c5

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 SoL och LSS-lagstiftningen ske en gång per kvartal. Nästa
avrapportering kommer avse andra kvartalet 2022.

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
28 april 2022

§ 31 forts

Förvaltningens förslag till beslut

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse enhetschef Angelica Michanek 2022-04-06, handlingsid: Von
2022.232

Tidigare behandling

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 2022-04-14 (Vonau § 19/2022)
Vonau föreslår att vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna rapporteringen
och överlämna densamma till revisorerna.
_________

Beslutet skickas till:

Signature reference: e385eafc-1171-4301-bd84-20471003c9c5

Revisorerna

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
28 april 2022

Von § 32

Dnr VON 2022/30

Statistikrapport gällande ej verkställda
gynnande beslut inon LSS och SoL första
kvartalet 2022
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.
Fem, varav tre nya ej verkställda beslut enligt LSS har rapporterats till IVO
under perioden.
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Beslut enligt 9§p.9 från 2021-05-25. Ännu ej verkställt. Väntetid fram till 22-03- 31
311 dagar. Väntetiden beror på resursbrist.
Beslut enligt 9§p.9 från 2021-07- 06. Ännu ej verkställt. Väntetid fram till 22-03- 31
269 dagar. Väntetiden beror på resursbrist
Beslut enligt 9§p.4 från 2021-09-21. Verkställt under rapporteringsperioden.
Väntetid fram till 22-01-21, 121 dagar. Väntetid beror på att matchningsmöte blivit
senarelagt.
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
28 april 2022

§ 32 forts
Beslut enligt 9§p.3 från 2021-11-01. Ännu ej verkställt.
Väntetid fram till 22-03-31, 150 dagar. Väntetid beror på brister i rutiner.
Beslut enligt 9§p.5 från 2021-11-22. Ännu ej verkställt.
Väntetid fram till 22-03-31, 129 dagar. Väntetiden beror på svårigheter i
matchningsprocessen.
Inga beslut enligt SoL att rapportera som ej verkställda inom 90 dagar.
Tidigare redovisning. Tre tidigare redovisade ej verkställda beslut inom LSS under
2021.
Beslut enligt 9§p.9 från 2021-07-06
Beslut enligt 9§p.9 från 2021-05-25.
Beslut enligt 9§p.3. Från 21-05-17
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet att överlämna statistikrapporten till Kommunfullmäktige får inga
ekonomiska konsekvenser i sig men 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.

Signature reference: e385eafc-1171-4301-bd84-20471003c9c5

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Uppföljning
Uppföljning och avrapportering ska enligt lagstiftningen ske en gång per kvartal.
Nästa avrapportering kommer avse andra kvartalet 2022-
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
28 april 2022

§ 32 forts

Förvaltningens förslag till beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse enhetschef Angelica Michanek 2022-04-06, handlingsid: Von
2022.233

Tidigare behandling

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 2022-04-14 (Vonau § 20/2022)
Vonau föreslår att vård och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten till
kommunfullmäktige.
_________

Beslutet skickas till:

Signature reference: e385eafc-1171-4301-bd84-20471003c9c5

Kommunfullmäktige
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
28 april 2022

Von § 33

Dnr VON 2022/4

Delegeringsbeslut mars 2022
Vård och omsorgsnämndens beslut

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

Ärendebeskrivning

Redovisning av delegeringsbeslut för perioden 1 mars-31 mars 2022:
Antal redovisade beslut:
Vård och omsorg – mars: 152

Förvaltningens förslag till beslut

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse socialt ansvarig socionom Alexandra Ruda 2022-04-05, handlingsid:
Von 2022.234
Delegeringsbeslut SoL och LSS mars 2022, handlingsid: Von 2022.217

Tidigare behandling

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 2022-04-14 (Vonau § 21/2022)

Signature reference: e385eafc-1171-4301-bd84-20471003c9c5

Vonau föreslår att vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen
av delegeringsbeslut för mars 2022.
_________
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
28 april 2022

Von § 34

Dnr VON 2022/3

Anmälningsärenden april 2022
Vård och omsorgsnämndens beslut

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

Ärendebeskrivning

Revisorerna 2022-03-22, Rev § 18/2022, Yttranden gällande revisorernas
granskning av otillåten påverkan
Revisorerna beslutar att lägga yttrandena från bland annat vård och
omsorgsnämnden till handlingarna.
Inspektionen för vård och omsorg (IVO): Beslut dnr 3.8.4-07157/2022-3, avslag. Gällande ansökan enligt 2 a kap. 11§ SoL, överflyttning av ärende från
Malmö Stad till Tomelilla kommun.
IVO avslog 2022-03-03 ansökan från Malmö stad om överflyttning av ärende till
Tomelilla kommun gällande bistånd i form av bostad med särskild service.
Beslut mål nr 2877-2. Överklagat beslut gällande stöd och service till vissa
funktionshindrade
Förvaltningsrätten i Malmö beslutade 2022-03-21 att avvisa överklagande efter att
vård och omsorgsnämnden i Tomelilla kommun 2022-03-08 avslagit
kommunmedborgares ansökan om biträde av kontaktperson.

Förvaltningens förslag till beslut
Signature reference: e385eafc-1171-4301-bd84-20471003c9c5

Vård och omsorgsnämnden beslutar att lägga redovisningen av anmälningsärenden
till handlingarna.
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
28 april 2022

§ 34 forts

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2022-04-06, handlingsid: Von
2022.235
Rev § 18/2022, Yttranden gällande revisorernas granskning av otillåten påverkan,
handlingsid: Von 2022.223
Beslut dnr 3.8.4-07157/2022-3, -avslag. Gällande ansökan enligt 2 a kap. 11§ SoL,
överflyttning av ärende från Malmö Stad till Tomelilla kommun.
Beslut mål nr 2877-2. Överklagat beslut gällande stöd och service till vissa
funktionshindrade, handlingsid: Von 2022.184

Tidigare behandling

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 2022-04-14 (Vonau § 22/2022)
Vonau föreslår att vård och omsorgsnämnden beslutar att lägga redovisningen av
anmälningsärenden till handlingarna.
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