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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

TOMELILLA KOMMUN

Vård och omsorgsnämnden

30 juni 2022

Ärenden vid dagens sammanträde med Vård och
omsorgsnämnden
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§ 43
Dialoger och informationsärenden 2022-06-30
§ 44
Tertialrapport 1 2022 vård och omsorgsnämnden
§ 45
Upphandling trygghetslarm
§ 46
Anmälningsärenden juni 2022
_________
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
30 juni 2022

Von § 43

Dnr VON 2022/2

Dialoger och informationsärenden 202206-30
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
Tillförordnad socialchef Patrik Sikt informerar nämnden om att Covidläget har
försämrats och vi har därför på nytt krav på munskydd i patientnära arbete. Vi
tillhandahåller fortsatt munskydd och handsprit för besökare.

Uppdaterad verksamhetsberättelse 2021 för Byavången och hemtjänst
centrum
Förenade Care AB har efter nämndens synpunkter vid aprilsammanträdet utarbetat
en ny verksamhetsberättelse med tydligare och mer omfattande
avvikelserapportering. Tillförordnad socialchef Patrik Sikt informerar på dagens
sammanträde om uppdateringarna.

Övrigt

Signature reference: d228bc15-13a5-4d68-b9fd-c513dc5cab0d

Semesterplanering
Verksamheten har kunnat bemanna efter behov men det med små marginaler vilket
innebär att ej planerad frånvaro är och kommer vara en utmaning att hantera.
Arbetet med planering och bemanning av sommaren har skett i väldigt god
samverkan mellan enheter, funktioner och parter. All omvårdnadspersonal har fått
erbjudande om att frivilligt flytta sin semester utanför semestermånaderna juni-juli
och augusti för att avlasta behovet av vikarier. Initialt var det inte något större
intresse för detta men överenskommelser har träffats med 12 medarbetare om att
flytta 29 veckor.
Det är tydligt att den digitala utbildningsutvecklingen har förenklat arbetet i planering
och introduktion.

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
30 juni 2022

§ 43 forts
Återhämtningsbonusen
Tomelilla fick en väldigt god tilldelning av statsbidraget återhämtningsbonusen. 5,7
miljoner. Vård och omsorgsverksamheten kommer att genomföra olika pilotmodeller
och satsningar kopplat till arbetstider och planering. En del i detta är att möjliggöra
tid för hälsofrämjande aktiviteter för medarbetarna. Med satsningen får
verksamheten ökad möjlighet att arbeta med heltid som norm.
Lokaler i Industribyn
Arbetet följer fortsatt plan vilket innebär att lokalerna ska vara klara i tid för att
möjliggöra inflyttning i början av augusti. Det har varit en hel del påverkan gällande
leveranser av material varför arbetet förskjutits men inom planerad marginal.
Lex Sarah utredning
Vi har utrett en avvikelse enligt Lex Sarah. Det handlar om en förkommen handling
som återfunnits.
Utredningen är avslutad och ärendet anmäls inte till IVO som en Lex Sarah.
Nya chefer till LSS
Fredrik Devenfors, har tillträtt. LSS 3, boendestöd LSS, boendestöd socialpsykiatri
och Stafetten serviceboende.
Tim Olsson, tillträder i slutet av augusti. LSS 1, daglig verksamhet, korttidsvistelse
och korttidstillsyn.

Förvaltningens förslag till beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Signature reference: d228bc15-13a5-4d68-b9fd-c513dc5cab0d

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2022-05-25, handlingsid: Von
2022.383
Verksamhetsberättelse 2021 Byavången - Hemtjänst Centrum, uppdaterad maj 2021,
handlingsid: Von 2021.339
_________

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
30 juni 2022

Von § 44

Dnr VON 2022/36

Tertialrapport 1 2022 vård och
omsorgsnämnden
Vård och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna tertialrapport 1 januari-april 2022
och lägger densamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Reglementet för ekonomistyrning mm stadgar att en lagstadgad delårsrapport ska
avges per den 31 augusti. Tomelilla kommun har även beslutat att en delårsrapport
för 2022 ska avges per den 30 april.
Sammanfattning av delårsrapporten:
Vård och omsorgsnämnden prognostiserar ett underskott på 860 000 kr på helåret.
Det är kostnader för externa placeringar som ökat markant och där budgeten inte
kan hållas.
Kostnader för Covid-19 under perioden januari - april var 636 tkr.
Inom hemtjänsten har volymerna under perioden i stort följt budget. Inom särskilt
boende minskar volymerna under perioden. Totalt 671 färre dygn för perioden än i
budget. LSS gruppbostäder har för perioden ett underskott relaterat till kommunens
satsning med ”Heltid som norm”. Utvecklingsarbetet gällande personalplanering har
bidragit till att i högre grad än 2021 anpassa kostnaderna till budget.
Rehab, sjukvård och tekniska hjälpmedel har en nollprognos för verksamhetsåret.

Signature reference: d228bc15-13a5-4d68-b9fd-c513dc5cab0d

Vård och omsorgsnämnden bedömer att målen kommer att vara uppfyllda vid årets
slut.
Ekonomiska konsekvenser
Vård och omsorgsnämnden prognostiserar ett underskott på 860 000 kr på helåret.
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
30 juni 2022

§ 44 forts
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Uppföljning
Motsvarande uppföljning kommer att ske per den 31 augusti samt 31 december
(årsredovisning).

Förvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna tertialrapport 1 januari-april 2022
och lägger densamma till handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse socialchef Camilla Andersson 2022-04-22, handlingsid: Von
2022.385
TERTIALRAPPORT 1 år 2022 Vård och omsorgsnämnden, handlingsid: Von
2022.384

Tidigare behandling
Von § 36/2022

Dialoger och informationsärenden 2022-05-25. Nämnden informeras muntligt om
den ekonomiska delen av tertialrapporten.
_________

Signature reference: d228bc15-13a5-4d68-b9fd-c513dc5cab0d

Beslutet skickas till:
Ekonomichef Elisabeth Wahlström

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
30 juni 2022

Von § 45

Dnr VON 2022/39

Upphandling trygghetslarm
Vård och omsorgsnämndens beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att genomföra
upphandling avseende i första hand endast larmmottagning och i andra hand hela
larmkedjan, genom avrop på ramavtal via Addas inköpscentral.

Ärendebeskrivning

Avtalet med nuvarande leverantör av larmtjänster, Tunstall AB, löper ut den 31 mars
2023. Förlängning av avtalet är inte möjligt. Den senaste upphandlingen gjordes
genom Lagen om offentliga upphandling (LOU).
Under maj 2022 inkom 800 larm till larmcentralen, 293 av dessa behövdes inte ringas
ut till hemtjänsten utan hanterades av larmcentralen. Antalet personer som har larm
över tid varierar men uppgår till för närvarande till ungefär 350 personer. I
genomsnitt åker de fyra hemtjänstgrupperna dagligen på 12 besök mellan klockan
07:00 och 21:00. Drygt två tredjedelar av larmen används just för tryggheten av att
veta att man kan få hjälp om man skulle bli sjuk. Övriga larm används av personer
som har dagliga insatser från hemtjänsten där larmet även används för att få påkalla
hjälp vid toalettbesök eller vid förflyttning.

Signature reference: d228bc15-13a5-4d68-b9fd-c513dc5cab0d

Tomelilla kommun har idag upphandlat en larmcentral för att besvara alla inkomna
larm dygnet runt. Operatören på larmcentralen, som är vårdutbildad, gör en
bedömning om det behövs åtgärd på plats i hemmet eller om det är tillräckligt med
samtalet för den som larmat. Under september överlämnade operatören i genomsnitt
mellan 10 och 14 larm per dag, mellan klockan 07:00 och 21:00.
Enligt förvaltningens bedömning finns det tre alternativ. Antingen upphandlar vård
och omsorgsnämnden endast larmmottagningen, hela larmkedjan eller ansvarar för
egen larmmottagning.
Larmmottagning
Leverantören ska ta emot och vidareförmedla larmanrop till kundens utförare. Vi
använder befintliga trygghetslarm som vi äger och byter ut efter hand hos
leverantören, då via leasing.

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
30 juni 2022

§ 45 forts
Förvaltningen bedömer att detta är det minst kostsamma alternativet. Det är dock i
nuläget oklart huruvida våra larm går att koppla upp till en ny larmmottagning utifrån
ålder och teknik. Det finns 2 leverantörer i ramavtalet som ska konkurrensutsättas på
nytt utifrån våra krav på att använda merparten av våra befintliga larm.
Hela larmkedjan
Leverantörer ska ansvara för hela leveransen av stationära trygghetslarm och
larmmottagning samt vidarebefordran av larmanrop till kundens utförare.
Förvaltningen bedömer att om ingen leverantör svarar upp mot kravställningen på
endast larmmottagning bör detta alternativ konkurrensutsättas på nytt. Finns 3
leverantörer i ramavtalet.
Utbruten larmmottagning
Leverantörer står för utrustning men verksamheten tar emot larmanrop och
vidareförmedlar till respektive grupp.
Förvaltningen bedömer inte detta som ett alternativ i dagsläget. Det innebär att
larmmottagningen ska vara bemannad dag och kväll med en
undersköterskekompetens. Nattpatrullen skulle kunna vara larmmottagare nattetid.
Anledningen till ställningstagandet är att det är en relativt låg larmfrekvens,
nattpersonalen kan uppleva mer störningar under arbetet eftersom inga larm sållas
bort av någon annan. Det kräver dessutom en support från IT dygnet runt som
saknas idag. Trygghetslarm är en teknisk lösning och att sätta upp en egen miljö
kräver kompetens och resurser även för utvecklingsarbetet inom området.

Signature reference: d228bc15-13a5-4d68-b9fd-c513dc5cab0d

Ekonomiska konsekvenser
Endast larmmottagning så uppskattas kostnaden till cirka 300 000–450 000 kronor
per år, beroende på leverantör och status på våra larm (ålder).
Den uppskattade kostnaden för hela larmkedjan beräknas till ca 650 000–1 100 000
kr per år.
Med nuvarande avtal är kostnaden 689 000 kr för 2021.
Barnperspektivet
Ej tillämpligt i ärendet

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
30 juni 2022

§ 45 forts
Miljöperspektivet
Att återanvända de trygghetslarm som vi idag har en positiv påverkan på miljön.
Uppföljning
Uppföljning sker då avtal är tecknat.

Förvaltningens förslag till beslut

Vård och omsorgsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att genomföra
upphandling avseende i första hand endast larmmottagning och i andra hand hela
larmkedjan, genom avrop på ramavtal via Addas inköpscentral.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse socialchef Camilla Andersson 2022-06-08, handlingsid: Von
2022.386

Förslag till beslut under sammanträdet

Peo Örnsved (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordförande att vård och omsorgsnämnden beslutar
enligt förvaltningens förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Signature reference: d228bc15-13a5-4d68-b9fd-c513dc5cab0d

Socialchef Camilla Andersson

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
30 juni 2022

Von § 46

Dnr VON 2022/3

Anmälningsärenden juni 2022
Vård och omsorgsnämndens beslut

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

Ärendebeskrivning

Begäran om komplettering från inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Vård- och omsorgsnämnden i Tomelilla kommun skickade den 29 mars 2022 en
anmälan enligt Lex Maria till IVO. IVO har den 10 maj 2022 begärt ett antal
kompletteringar utifrån vård- och omsorgsnämndens anmälan. Förvaltningen har den
31/5 2022 skickat begärda kompletteringar.
Brev till nämndsledamöter om hemtjänstens kvalitet
Brev från SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson ställt till
förtroendevalda i kommunen med ansvar för hemtjänsten. Brevet innehåller
information om det kvalitetsindex för kommunens hemtjänst som SPF Seniorerna nu
tar fram med stöd av Allmänna arvsfonden.
Beslut från IVO om avslutat Lex Maria ärende utan vidtagna åtgärder
Vård och omsorgsnämndens Lex Maria anmälan om risk för allvarlig vårdskada inom
hemsjukvården. IVO har den 31 maj beslutat att avsluta ärendet utan att vidta
ytterligare åtgärder.

Signature reference: d228bc15-13a5-4d68-b9fd-c513dc5cab0d

Anonyma anmälningar till IVO om missförhållanden på Byavången
Inspektionen för vård och omsorg har den 31 maj 2022 i skriftligt meddelande till
vård och omsorgsnämnden i Tomelilla kommun informerat om att man tagit emot
uppgifter från anonyma anmälare om missförhållanden på Byavången. IVO avslutar
ärendet och påtalar att det är vård och omsorgsnämndens ansvar att utreda vidare
enligt bestämmelserna i SOSFS 2011:9 om ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete.

Justerandes sign
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Vård och omsorgsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
30 juni 2022

§ 46 forts

Förvaltningens förslag till beslut

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2022-06-13, handlingsid: Von
2022.387
Begäran om komplettering med stöd av 7 kap. 20§ patientsäkerhetslagen, dnr 3.1.113049/2022-3, handlingsid: Von 2022.314
Komplettering i IVO-ärende nr 2 i Maj 2022 VON2022 22 SS32 IVO nr 3 1 10368 2022 3, handlingsid: Von 2022.342
Brev till nämndledamöter om hemtjänstens kvalitet, handlingsid: Von 2022.355
Beslut, lex Maria, avslutat ärende utan vidtagna åtgärder, dnr 3.1.1-03682/2022-8,
handlingsid: Von 2022.357
IVO överlämnar uppgifter om verksamhet, dnr 3.4.2-19812/2022-4, handlingsid:
Von 2022.359

Signature reference: d228bc15-13a5-4d68-b9fd-c513dc5cab0d

_________
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