
 

 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
15 september 2022 

 

Justerandes sign    

 

Vonau § 38 Dnr VON 2022/41 

Granskning av effekter av avtalet om 
ansvarsfördelning och utveckling 
avseende hälso- och sjukvården i 
Tomelilla kommun 

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts 
förslag till vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar yttra sig till revisorerna enligt förvaltningens 
förslag i ärendebeskrivningen. 

Ärendebeskrivning 
Revisorerna beslutade den 16 november 2021 att inom ramen för 
revisionssamverkan i Skåne delta i granskningen som upphandlats av Region Skånes 
revisionskontor och utförts av KomRedo AB. Granskningen har genomförts under 
februari till april 2022. Granskningens syfte har varit att bedöma om Tomelilla 
kommun uppnår de mål och syften som anges i avtalet.  

Slutsatser, bedömningar och rekommendationer efter genomförd granskning framgår 
i granskningsrapport från KomRedo AB samt i missivskrivelse från revisorernas 
ordförande. 

Revisorerna behandlade granskningsrapporten vid sitt sammanträde den 21 juni 2022 
och beslutade att översända rapporten till vård- och omsorgsnämnden för yttrande 
samt till kommunfullmäktige för kännedom. Yttrandet ska vara revisorerna tillhanda 
senast den 1 oktober 2022. Av yttrandet ska framgå vilka åtgärder nämnden avser att 
vidta med anledning av de bedömningar och rekommendationer som redovisas i 
rapporten. Det ska även framgå när åtgärderna ska vara genomförda. 

 

Utdrag från rapporten 

Den sammanfattande bedömningen är att avtalet sammantaget inte efterlevs fullt ut 
och att parterna inte uppnår flera av de mål och syften som anges i avtalet.  

KomRedo bedömer att efterlevnaden inte är tillfredsställande inom flera 
avtalsområden. Detta gäller främst fyra avtalsområden - Rehabilitering, Habilitering, 
Personer med psykisk funktionsnedsättning samt Egenvård. En viktig  
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förklaringsfaktor till att alla delar i avtalet ännu inte genomförts är de senaste två 
årens pandemi och dess konsekvenser på arbetsbelastning och på personalsituationen 
hos båda parterna.  

Ansvarsfördelningen mellan Tomelillas kommun och Region Skåne bedöms inte vara 
ändamålsenlig till följd av brister i efterlevnaden av avtalet. Trots brister i 
efterlevnaden av avtal och överenskommelser kopplade till avtalet indikerar 
granskningen att samverkan är god mellan parterna, men för att samverkan ska vara 
ändamålsenlig krävs enligt vår bedömning att de större bristerna åtgärdas. 
Kommunen har vidtagit flera åtgärder för att uppnå de mål och syften som anges i 
huvudavtalet. Granskningen visar dock att brister finns i avtalet och att ytterligare 
åtgärder behöver vidtas för att komma till rätta med dessa brister. Granskningen 
indikerar också att en stor del av ansvaret för detta ligger på regionen.  

KomRedos bedömning är att vård- och omsorgsnämnden i Tomelilla kommun inte 
har gjort en ändamålsenlig uppföljning av avtalet. Enligt avtalet ska en gemensam 
löpande uppföljning av måluppfyllelsen av såväl följsamhet till 
grundöverenskommelsen som framsteg, resultat och konsekvenser i 
utvecklingsprocessen göras enligt en gemensam uppföljningsplan.  

I avtalet om läkarmedverkan anges att brister och klagomål med anledning av detta 
avtal skall följas upp lokalt. Parterna åtar sig att på varje boende och på det 
geografiska område som det lokala avtalet omfattar, en gång per år göra en 
gemensam rapport över hur de upplever att samverkan fungerar. Parterna ska ha en 
gemensam tidplan och mall för denna rapport, som i färdigställt skick lämnas till den 
regionövergripande nivån för en samlad uppföljning. Vi kan samtidigt konstatera, 
genom bland annat minnesanteckningar från lokala och delregionala möten, att 
avtalet och dess olika delar noga följts på det lokala planet och i regionala 
samverkansorgan där aktuella problemområden har tagits upp för diskussion och 
förändringar har föreslagits. 

Rekommendationer  

Mot bakgrund av vad som framkommit i intervjuer, skriftliga svar och 
dokumentation, såsom nämndsprotokoll, minnesanteckningar och underlag från 
centrala, delregionala och lokala samverkansmöten, gjorda uppföljningar, 
patientsäkerhetsberättelser med mera, är KomRedos rekommendation följande:  

 

- att vård- och omsorgsnämnden som ansvarig nämnd, lyfter problematiken 
kring olika områden i avtalet som redovisas i granskningen, till lokala, 
delregionala och centrala samverkansorgan i syfte att åstadkomma att 
åtgärder vidtas för att förbättra avtalets efterlevnad.  
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Vid behov bör frågorna lyftas vidare till den centrala samverkansgruppen. Avgörande 
är att åtgärder vidtas för att förbättra avtalets efterlevnad. 

Förvaltningen, genom socialchef Camilla Andersson, lämnar följande förslag 
till yttrande: 

Samverkan på lokal nivå har fungerat väl under avtalsperioden. Även i den 
delregionala samverkan har vård- och omsorgsnämnden haft god representation och 
deltagit i utvecklingsarbetet. Tomelilla kommun lyfts ofta på den delregionala nivån 
som ett gott exempel på god samverkan mellan primärvård och kommun. 
Kontinuerliga samverkansmöten har genomförts under 2016–2022. Dock har de inte 
formaliserats i alla delar. I den lokala samverkan ingår chefsläkare och/eller 
verksamhetschef i primärvården samt medicinskt ansvarig sjuksköterska och 
verksamhetschef i kommunen. Detta enligt hälso- och sjukvårdslagen. 

Vård- och omsorgsnämnden har påbörjat revideringen av rutinen 
Samverkansuppdrag för medicinsk samverkan i kommunal hemsjukvård. Ett avsnitt 
är uppföljning av lokal samverkan. Där tydliggörs ansvaret och instruktioner för en 
gemensam uppföljningsplan med prioriterade uppföljningsområden på lokal 
samverkansnivå samt en årlig uppföljning kring läkarmedverkan inom respektive 
enhet.  

Med ovan rutin säkerställer vård- och omsorgsnämnden att gemensamma 
utvecklingsinsatser genomförs och följs upp lokalt, samt att brister i efterlevnad lyfts 
upp till central samverkansgrupp via regional samverkan.  

Ekonomiska konsekvenser 
Att besluta om ett yttrande till revisorerna 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. 
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Uppföljning 
Revisorerna brukar följa upp genomförda granskningar efter två år. Det kan då åter 
bli aktuellt att lyfta granskningen i nämnden. Någon särskild uppföljning i nämnden 
med anledningen av granskningens resultat planeras inte i nuläget. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar yttra sig till revisorerna enligt förvaltningens 
förslag i ärendebeskrivningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, socialchef Camilla Andersson, handlingsid: Von 2022.527. 

Rev § 37/2022 Granskning av effekterna av det nya hälso- och sjukvårdsavtalet, 
handlingsid: Von 2022.395. 

Missiv_Granskning av hälso- och sjukvårdsavtalet_signerat, handlingsid: Von 
2022.396. 

Granskning av effekter av avtalet om ansvarsfördelning och utveckling avseende 
hälso- och sjukvården i Tomelilla kommun, handlingsid: Von 2022.397. 

Tidigare behandling 
Revisorerna beslutade den 21 juni 2022 (Rev § 37/2022) att översända 
granskningsrapporten samt missivskrivelse till vård- och omsorgsnämnden för 
yttrande senast 2022-10-01 till kommunfullmäktige för kännedom. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

 

Revisorerna 
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