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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25 maj 2022

Von § 35

Ändringar i föredragningslistan
Vård och omsorgsnämndens beslut

Efter förslag från ordförande beslutar vård och omsorgsnämnden om följande
ändringar i föredragningslistan:
Under dialoger och informationsärenden tillkommer följande punkter:
Medicinskt ansvarig sjuksköterskas presentation samt återkoppling gällande status på
Lex Maria ärenden.

Signature reference: 6e6ef883-fed6-49b3-8881-9c932f855aa9

Ordförande informerar om verksamhetsbesök på Valkyrian och Byavången.

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25 maj 2022

Von § 36

Dnr VON 2022/2

Dialoger och informationsärenden 202205-25
Vård och omsorgsnämndens beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Följande dialoger och informationsärenden behandlas på dagens sammanträde:

1. Covid-19 pandemin
Socialchef Camilla Andersson informerar om att rapportering inte längre sker
till Socialstyrelsen. Förra veckan konstaterades en smittad brukare och det
förekommer ibland att enstaka personer bland personalen smittats.
2. Ekonomisk prognos tertial 1 januari-april 2022
Vård och omsorgsnämnden prognosticerar per 2022-04-30 ett underskott på
-860 tkr för 2022 vilket beror på högre kostnader än budgeterat för externa
placeringar. Delårsrapporten i sin helhet kommer behandlas på nämndens
sammanträde 2022-06-30.
3. Övrig information från socialchef och omsorgschef

Signature reference: 6e6ef883-fed6-49b3-8881-9c932f855aa9

Socialchef Camilla Andersson informerar om följande:
Kommunen inledde 2021 ett samarbete med Samariterhemmets
samtalsmottagning. Socialchefen informerar på dagens sammanträde om vilka
tjänster som erbjuds och att det är önskvärt att fler Tomelillabor framöver
inleder kontakter med samtalsmottagningen. Verksamhetschef Charlotte Engel
har bjudits in till vård och omsorgsnämnden under hösten för att diskutera
framtida samarbete och finansiering av det samma.

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25 maj 2022

§ 36 forts
Byavången (Förenade Care) har återkopplat gällande de synpunkter som
framfördes på vård och omsorgsnämndens sammanträde i april gällande
verksamhetsberättelsen för Byavången och hemtjänst centrum. En ny
verksamhetsberättelse med tydligare avvikelserapportering har utarbetats och
kommer delges nämnden på junisammanträdet.
Socialchefen delger även information som erhållits från Förenade Care
gällande sommarbemanningen på Byavången.
Regionchefen från Förenade Care kommer att medverka på nämndens
sammanträde den 25 augusti som äger rum på Byavången.
Omsorgschef Patrik Sikt informerar om följande:
Omsorgschefen informerar om ett möte med SPF seniorerna i Brösarp den 11
maj som bland annat handlade om förebyggande arbete och
teknikutvecklingen. Ytterligare ett möte är planerat framöver.
När det gäller bemanningsläget inför sommaren bedömer omsorgschefen läget
som ganska tryggt och dialogen med fackförbundet kommunal har fungerat
bra. Det har varit färre utbildade undersköterskor som sökande än önskvärt
och för sommarpersonal som saknar utbildning kommer det under
introduktionen avgöras om lämpligheten i fortsatt anställning.
Ordinarie personal som flyttar sin huvudsemester utanför sommarperioden
kommer erbjudas extra ersättning på 6 tkr i veckan. Det kommer
huvudsakligen bli aktuellt i Brösarp.

Signature reference: 6e6ef883-fed6-49b3-8881-9c932f855aa9

Det har varit svårt att rekrytera Rehab personal och för närvarande saknas en
sjuksköterska, men den tjänsten räknar man med att täcka upp med befintlig
personal.
Omsorgschefen räknar med att ytterligare 10 personer under hösten kommer
utbildas till undersköterskor inom ramen för äldreomsorgslyftet. Det gäller
såväl nya anställda som befintlig personal.
Anbud när det gäller elbilar har inkommit inom ramen för den upphandling
som pågår.

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25 maj 2022

§ 36 forts
4. Medicinskt ansvarig sjuksköterskas presentation samt
återkoppling gällande status på Lex Maria ärenden
Yvonne Kvant är från och med den 1 maj anställd som medicinskt ansvarig
sjuksköterska i Tomelilla kommun. Yvonne har tidigare under en period på
konsultbasis tjänstgjort som MAS i kommunen. Yvonne presenterar sig själv
och sin bakgrund och informerar därefter om avslutade och pågående Lex
Maria ärenden.
5. Verksamhetsbesök på Byavången och Valkyrian
Ordförande Marianne Åkerblad informerar om de verksamhetsbesök som
ordförande, kommunstyrelsens ordförande och omsorgschefen nyligen
genomförde på Byavången och Valkyrian. Förutom ansvariga på respektive
boende deltog även Förenade Cares regionchef. På Byavången besöktes även
café Kryddan och kommunens anhörigstöd.

Förvaltningens förslag till beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, 2022-05-16, handlingsid: Von
2021.331

Signature reference: 6e6ef883-fed6-49b3-8881-9c932f855aa9

_________
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25 maj 2022

Von § 37

Dnr VON 2022/33

Mål 2023 - Vård och omsorgsnämnden
Vård och omsorgsnämndens beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar anta mål 2023 i enlighet med förvaltningens
förslag i ärendebeskrivningen.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2018 (Kf § 42/2018) om en ny
målmodell för Tomelilla kommun. Tidigare hade nämnderna föreslagit mål och
beslut om dessa har tagits av kommunfullmäktige. I den nya målmodellen har
kommunfullmäktige beslutat om tre strategiområden med underliggande
målområden. Inom dessa ska nämnderna besluta om nämndmål.
Vård- och omsorgsnämnden har processat förslag till mål i form av dialog med
ledamöter från vård- och omsorgsnämnden, chefer och tjänstepersoner i
verksamheten. Inför dialogen har nämnden fått en verksamhetsinformation samt
delgetts underlag i form av omvärldsanalys, nulägeskarta för nämndens verksamheter,
kvalitetsrapporter, brukarundersökningar, resultat samt nämndens mål för 2022.
Vård- och omsorgsnämnden har för 2023, för avsikt att anpassa målen till den bredd
av verksamheter som ligger under nämndens ansvar. Därav saknas målnivåer i målen
för 2023. Indikatorer kommer att kopplas till aktiviteterna. De nationella
brukarundersökningarna som Socialstyrelsen genomför kommer att vara underlag till
måluppfyllelsen.

Signature reference: 6e6ef883-fed6-49b3-8881-9c932f855aa9

Efter måldialogen har verksamheten tagit fram förslag till nämndsmål för 2023 och
förslagen har lyfts i arbetsutskottet. Ett av målförslagen pekas ut av vård- och
omsorgsnämnden som mål för god ekonomisk hushållning.

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25 maj 2022

§ 37 forts
Föreslagna mål:
Fullmäktigemål
Förenkling leder till att fler kan göra det
som är långsiktigt hållbart

Målförslag
Vård och omsorgsnämnden
Information på webb och i
verksamheten ska anpassas utifrån
brukarnas behov och intressen.

God utbildning ges
Delaktigheten i samhället ökar och
invånarna upplever att de kan påverka
sin vardag

Brukarens delaktighet i sin vardag ska
öka.

Livslångtlärande uppmuntras och
människors möjlighet till egen
försörjning underlättas

Utveckla arbetssätt eller metoder för att
öka graden av självständighet.

Inspiration ges till ett aktivt liv för bättre Utveckla det hälsofrämjande arbetet i
hälsa
verksamheten.
Den upplevda tryggheten ökar

Brukarna ska känna sig mer trygga än
genomsnittet i riket.
God ekonomisk hushållning; behovet av insatser i form av
boende eller insatser i boendet, minskar.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit att beslut om mål för 2023 innebär några ekonomiska
konsekvenser.

Signature reference: 6e6ef883-fed6-49b3-8881-9c932f855aa9

Barnperspektivet
Barnperspektivet har beaktats i den meningen att målen även innefattar de
verksamheter där barn är involverade.
Miljöperspektivet
Inte aktuellt i ärendet.
Uppföljning
Målen kommer följas upp i samband med delårsrapportering och i årsredovisningen.

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25 maj 2022

§ 37 forts

Förvaltningens förslag till beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar anta mål 2023 i enlighet med förvaltningens
förslag i ärendebeskrivningen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, socialchef Camilla Andersson, handlingsid: VON 2022.307.

Tidigare behandling

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 2022-05-12 (Vonau § 24/2022):
Vonau föreslår att vård och omsorgsnämnden beslutar anta mål 2023 i enlighet med
förvaltningens förslag i ärendebeskrivningen.
_________

Beslutet skickas till:
Socialchef Camilla Andersson

Signature reference: 6e6ef883-fed6-49b3-8881-9c932f855aa9

Ekonomichef Elisabeth Wahlström

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25 maj 2022

Von § 38

Dnr VON 2022/28

Remissyttrande mål och budget 2023
med plan för 2024-2025
Vård och omsorgsnämndens beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar yttra sig gällande mål och budget 2023 med plan
för 2024–2025 enligt förvaltningens förslag, med handlingsid: Von 2022.301.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade den 16 mars 2022 (Ks § 16/2022) att fastställa
planeringsförutsättningarna för mål och budget samt remittera förutsättningarna till
nämnderna för yttrande. Nämnderna ska i sina remissyttranden ange sitt prioriterade
investeringsbehov med driftkostnadskonsekvenser för perioden 2023–2025.
Nämnderna ska lämna sina remissyttranden senast den 31 maj 2022.

Sammanfattning av vård- och omsorgsnämndens yttrande

Signature reference: 6e6ef883-fed6-49b3-8881-9c932f855aa9

En av vård- och omsorgsnämndens största utmaningar är att genomföra arbetet med
heltid som norm. Andelen heltidsanställda har ökat med 27,5 % sedan starten 2019.
Utmaningen är att skapa god schemaläggning där hänsyn tas till behov hos brukare
och kvalitet samtidigt som önskemål från medarbetarna tillgodoses i så stor
utsträckning som möjligt och detta kräver ett omfattande förändringsarbete.
Omfattningen av externa placeringar har ökat då det inte finns förutsättningar att
verkställa besluten inom den egna verksamheten. En tredje utmaning är arbetet med
nära vård, vilket är en nationell överenskommelsen som kräver ett nytt sätt att arbeta
med hälsa, vård och omsorg. Det kommer att krävas ännu mer samarbete med
primärvården, en god kompetensförsörjning på alla nivåer samt utvecklandet av nya
arbetssätt.
Verksamheten har under flertalet år tilldelats en investeringsbudget för användande
av ej i förväg ospecificerade behov i verksamheten. Efter framtagna behov har
användandet av dessa medel därefter prioriterats av verksamhetsledningen och detta
bör fortsätta på samma vis.
Avgifter bör indexregleras varje år och förvaltningen föreslår uppräkning enligt KPI,
dock max 2 %. Vid en jämförelse med andra kommuner ligger Tomelilla på en hög
nivå på några avgifter och därför föreslås dessa att vara oförändrade.

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25 maj 2022

§ 38 forts.
Hemtjänstavgiften regleras av maxtaxan som bestäms av regeringen.
Måltidskostnaden höjs utifrån måltidsverkstans höjning till verksamheten.
Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv i detta läge av budgetprocessen.
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv i detta läge av budgetprocessen.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv i detta läge av budgetprocessen.
Uppföljning
När budget 2023 fastställts kommer den följas upp enligt gällande regler och
riktlinjer.

Förvaltningens förslag till beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar yttra sig gällande mål och budget 2023 med plan
för 2024–2025 enligt förvaltningens förslag, med handlingsid: Von 2022.301.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, socialchef Camilla Andersson, handlingsid: Von 2022.309.
Remissyttrande mål och budget 2023 med plan för 2024–2025, handlingsid: Von
2022.301.
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Ks § 16/2022 Planeringsförutsättningar för mål och budget 2023 med plan för 2024–
2025, handlingsid: Von 2022.216.

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25 maj 2022

§ 38 forts

Tidigare behandling

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 2022-05-12 (Vonau § 25/2022):
Vonau föreslår att Vård och omsorgsnämnden beslutar yttra sig gällande mål och
budget 2023 med plan för 2024–2025 enligt förvaltningens förslag, med handlingsid:
Von 2022.301.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Signature reference: 6e6ef883-fed6-49b3-8881-9c932f855aa9

Ekonomichef Elisabeth Wahlström

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25 maj 2022

Von § 39

Dnr VON 2022/35

Taxor och avgifter 2023 - vård- och
omsorgsnämnden
Vård och omsorgsnämndens beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att uppräkning sker
enligt maxtaxa beslutad av riksdagen. Uppräkning av måltidskostnader på särskilt
boende och middagsabonnemang ordinärt boende inväntar måltidsverkstans priser
för 2023. Övriga avgifter är oförändrade eller uppräknas enligt KPI, dock max 2 %.
Avgifter för måltider inom LSS är oförändrade.

Deltar inte i beslutet

Mona Nihlén (V) och Axel Olsson (S).

Ärendebeskrivning

Avgifter bör indexregleras varje år och förvaltningen föreslår uppräkning enligt KPI,
dock max 2 %. Vid en jämförelse med andra kommuner ligger Tomelilla på en hög
nivå på några avgifter och därför föreslås dessa att vara oförändrade.

Signature reference: 6e6ef883-fed6-49b3-8881-9c932f855aa9

Förvaltningen har i sitt förslag sett över vilka taxor och avgifter som är möjliga att
indexreglera då inget annat styr uppräkningen. Förslaget innebär tre olika kategorier
av uppräkningar. Uppräkning enligt maxtaxa beslutad av riksdagen, uppräkning enligt
index samt uppräkning enligt måltidsverkstans priser. Oklarhet om måltidsverkstans
priser på grund av kraftigt höjda livsmedelspriser innebär att ingen uppräkning görs
nu.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget innebär en mindre positiv effekt på verksamhetens ekonomi genom
beslutet om införande av årlig indexuppräkning.
Barnperspektivet
Barnperspektivet är inte aktuellt att beakta i detta ärende då avgifterna inte avser
insatser till barn.

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25 maj 2022

§ 39 forts.
Miljöperspektivet
Miljöperspektivet är inte aktuellt att beakta i detta beslut.
Uppföljning
Taxor och avgifter justeras en gång om året. Någon formell uppföljning av nämnden
sker inte i övrigt.

Förvaltningens förslag till beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att uppräkning sker
enligt maxtaxa beslutad av riksdagen. Uppräkning av måltidskostnader på särskilt
boende och middagsabonnemang ordinärt boende inväntar måltidsverkstans priser
för 2023. Övriga avgifter är oförändrade eller uppräknas enligt KPI, dock max 2 %.
Avgifter för måltider inom LSS är oförändrade.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, verksamhetscontroller Jonas Svensson, handlingsid. Von 2022.310.
Förslag till taxor och avgifter 2023 - inklusive LSS, handlingsid: Von 2022.302.

Tidigare behandling

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 2022-05-12 (Vonau § 26/2022):
Vonau föreslår att vård och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige
att uppräkning sker enligt maxtaxa beslutad av riksdagen. Uppräkning av
måltidskostnader på särskilt boende och middagsabonnemang ordinärt boende
inväntar måltidsverkstans priser för 2023. Övriga avgifter är oförändrade eller
uppräknas enligt KPI, dock max 2 %. Avgifter för måltider inom LSS är
oförändrade.
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_________

Beslutet skickas till:
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25 maj 2022

Von § 40

Dnr VON 2022/3

Anmälningsärenden maj 2022
Vård och omsorgsnämndens beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar lägga redovisningen av anmälningsärenden till
handlingarna.

Ärendebeskrivning

Bekräftelse från inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Inspektionen för vård och omsorg har den 8 april 2022 till vård- och
omsorgsnämnden i Tomelilla kommun bekräftat att IVO öppnat ett ärende och
registrerat de handlingar som kommit in avseende nämndens Lex Maria-anmälan
gällande hemsjukvården i Tomelilla.
Begäran om komplettering från inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Vård- och omsorgsnämnden i Tomelilla kommun skickade den 18 februari 2022 en
anmälan enligt Lex Maria till IVO. IVO konstaterar att vårdgivarens utredning
beskriver brister och förbättringsområden och IVO har den 7 april 2022 begärt ett
antal förtydliganden och kompletterande redogörelser utifrån vård- och
omsorgsnämndens anmälan.
Begäran om komplettering från inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Signature reference: 6e6ef883-fed6-49b3-8881-9c932f855aa9

Vård- och omsorgsnämnden i Tomelilla kommun skickade den 18 januari 2022 en
anmälan enligt Lex Maria till IVO. Till IVO inkom även en komplettering i ärendet
den 29 mars 2022. IVO har den 7 april 2022 begärt ytterligare komplettering av vårdoch omsorgsnämndens interna utredning.
Bekräftelse om öppnat ärende från Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
IVO har den 22 april 2022 bekräftat att man öppnat ärende och registrerat de
handlingar som kommit in avseende vård- och omsorgsnämndens lex Sarah-anmälan
på Qvarnen demensenhet.

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25 maj 2022

§ 40 forts
Begäran om agerande för att stoppa utslagningen av synskadade
Uttalande antaget vid Synskadades Riksförbund Skånes årsmöte 2022-04-23.

Förvaltningens förslag till beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar lägga redovisningen av anmälningsärenden till
handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Olof Hammar, handlingsid: Von 2022.311.
Bekräftelse, -IVO har öppnat ärende med diarienummer 3.1.1-13049/2022,
handlingsid: Von 2022.226.
Begäran om komplettering, lex Maria, dnr 3.1.1-08520/2022-3, handlingsid: Von
2022.236.
Begäran om komplettering, lex Maria, dnr 3.1.1-03682/2022-4, handlingsid: Von
2022.237.
Bekräftelse från IVO avseende lex Sarah, -öppnat ärende. Dnr 3.1.2-16232/2022,
handlingsid: Von 2022.272.
Begäran om agerande för att stoppa utslagningen av synskadade, handlingsid: Von
2022.278.

Tidigare behandling

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 2022-05-12 (Vonau § 27/2022):
Vonau föreslår att vård och omsorgsnämnden beslutar lägga redovisningen av
anmälningsärenden till handlingarna.

Signature reference: 6e6ef883-fed6-49b3-8881-9c932f855aa9

_________

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25 maj 2022

Von § 41

Dnr VON 2022/4

Delegeringsbeslut april 2022
Vård och omsorgsnämndens beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar godkänna redovisningen av delegeringsbeslut
för april 2022.

Ärendebeskrivning

Redovisning av delegeringsbeslut för perioden 1 april – 30 april 2022.
Antal redovisade beslut:
Vård och omsorg – april: 97 st

Förvaltningens förslag till beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar godkänna redovisningen av delegeringsbeslut
för april 2022.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, socialt ansvarig socionom Alexandra Ruda, handlingsid: Von
2022.312.
Delegeringsbeslut SoL och LSS april 2022, handlingsid: Von 2022.304.

Tidigare behandling

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 2022-05-12 (Vonau § 28/2022):

Signature reference: 6e6ef883-fed6-49b3-8881-9c932f855aa9

Vonau föreslår att vård och omsorgsnämnden beslutar godkänna redovisningen av
delegeringsbeslut för april 2022.
_________

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25 maj 2022

Von § 42

Dnr VON 2022/38

Frågor om statsbidrag för äldre från
pensionärsrådet
Vård och omsorgsnämndens beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar att besvara frågorna från pensionärsrådet enligt
omsorgschefens svarsskrivelse med handlingsid Von 2022.337.

Ärendebeskrivning

Pensionärsrådet har lämnat in en skrivelse till kommunen med frågor om statsbidrag
för äldre.
Skrivelsen lyder enligt följande:
Budgetpropositionen 2021 innehöll tillskott till kommuner.
De utgick från tre anslag; generella statsbidrag, äldreomsorgslyft och
äldreomsorgssatsning.

Signature reference: 6e6ef883-fed6-49b3-8881-9c932f855aa9

Pensionärsrådet ställer följande frågor till kommunstyrelsens arbetsutskott i Tomelilla
kommun:
1

Hur säkerställde kommunen att statsanslagen gick till äldrevård och
äldreomsorg?

2

Hur stor del av det generella statsbidraget gick till äldrevård och
äldreomsorg?

3

På vilket sätt använde ni de medel som tilldelats kommunen?

4

När kommer den gjorda föreslagna användningen att redovisas och hur
förmedlas den till medborgarna/de berörda grupperna?

5.

Hur följer kommunen upp att medlen gör nytta inom verksamheten?

Skrivelsen behandlades av kommunstyrelsens arbetsutskott den 4 maj 2022 (Ksau §
73/2022). Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade överlämna ärendet till vård och
omsorgsnämnden för svar till pensionärsrådet samt återkoppling till
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ekonomiska konsekvenser
Att besluta besvara frågorna från pensionärsrådet får inga ekonomiska konsekvenser.

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25 maj 2022

§ 42 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
Ingen uppföljning är i nuläget planerad gällande svarsskrivelsen till pensionärsrådet.

Förvaltningens förslag till beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar att besvara frågorna från pensionärsrådet enligt
omsorgschefens svarsskrivelse med handlingsid Von 2022.337.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2022-05-23, handlingsid: Von
2022.340
Svar från omsorgschefen till pensionärsrådet gällande statsbidrag för äldre,
handlingsid: Von 2022.337
Ksau § 73/2022 Fråga om statsbidrag för äldre från pensionärsrådet, handlingsid:
Von 2022.335

Tidigare behandling

Signature reference: 6e6ef883-fed6-49b3-8881-9c932f855aa9

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-04 (Ksau § 73/2022):
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna ärendet till vård och
omsorgsnämnden för svar till pensionärsrådet samt återkoppling till
kommunstyrelsens arbetsutskott.
_________
Beslutet skickas till:
Tomelilla kommuns pensionärsråd
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes sign
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