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Dnr -

§ 88 Information
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a) Demenssjuksköterska Eva Granvik presenterar sin verksamhet.
Camilla Kindahl, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), informerar om:
b) Lägesrapport Covid-19
c) Läkemedelsrobotar
d) TENA Identifi – Förbättrad individuell kontinensvård (VON 144-2021)
Cecilia M Andersson, tf sektorschef vård och omsorg/LSS, informerar om:
e) Boendekö
f)

Personal och rekrytering

g) Handlingsplan för budget i balans, lägesrapport (VON 47-2021)
h) Upphandlingar som behöver hanteras
i)

Sjukstatistik

j)

Paus i kvartalsrapporteringar av avvikelser på grund av genomsyn av
systemet (VON 54-2021)

k) Lantlyckan

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr VON 173-2021

§ 89 Upphandling bemanningstjänster
arbetsterapeuter och fysioterapeuter
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att omgående

upphandla bemanningstjänster arbetsterapeuter och fysioterapeuter.
2. Ordförande bemyndigas att teckna tilldelningsbeslut och avtal.

Sammanfattning av ärendet
För närvarande föreligger ett akut behov av att genomföra en upphandling av
bemanningstjänster arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Uppskattad
omfattning per år är ca 2 100 tkr.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-28

Förslag till beslut på sammanträdet
Angelie Fröjd (M): 1. Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag
att omgående upphandla bemanningstjänster arbetsterapeuter och
fysioterapeuter. 2. Ordförande bemyndigas att teckna tilldelningsbeslut och
avtal.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar i
enlighet med dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (CCAN, CAKK)
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§ 90 Meddelanden
Vård- och omsorgsnämndens beslut
a)

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Dom från Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr. 3027-21 (VON 172-2021)
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, dnr 3.1-28424/2021-5 (VON 1452021)
Protokoll för redovisning
KS 210913 § 218 – Extra ekonomisk redovisning - Vård- och omsorgsnämnden
KF 210927 § 223 – Motion, Ökad livskvalitet och hälsofrämjande arbete på
kommunens särskilda boenden
KS 211011 § 243 – Extra ekonomisk redovisning - Vård och omsorgsnämnden
KS 211011 § 246 – Riktlinjer för ansökan om statsbidrag

Justerare
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Dnr VON 47-2021

§ 91 Extra ekonomisk uppföljning/prognos september
2021
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Ekonomisk uppföljning/prognos september 2021 för vård- och

omsorgsnämnden godkänns.
2. Den särskilda uppföljningen överlämnas till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Rapporten redogör för ekonomisk uppföljning/prognos för vård- och
omsorgsnämnden.
För perioden januari-augusti redovisade vård- och omsorgsnämnden totalt en
negativ resultat med -6298 tkr jämfört med budget för perioden. Dessutom
lämnade VON en negativ helårprognos om -10 534 tkr jämfört med
helårsbudget för 2021.
Under september har det inte framkommit några märkvärdiga förändringar i
verksamheten. Därför lämnar vård- och omsorgsnämnden en oförändrad
helårsprognos jämfört med tidigare lämnade prognos per den 31 augusti. En
negativ helårprognos om -10 534 tkr.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-18
Extra månadsuppföljning/prognos september 2021 för vård- och
omsorgsnämnden

Förslag till beslut på sammanträdet
Angelie Fröjd (M): 1. Ekonomisk uppföljning/prognos september 2021 för vårdoch omsorgsnämnden godkänns. 2. Den särskilda uppföljningen överlämnas till
kommunstyrelsen.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar i
enlighet med dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (CCAN, IANR, DAZK, JRKH, EMTO, CAKK)
Kommunstyrelsen

Justerare
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Dnr VON 169-2021

§ 92 Särskild redovisning av vaktmästarorganisation
vård och omsorg
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Redovisning av vaktmästarorganisation vård och omsorg/LSS noteras.

Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2021-08-03, § 63, att sektor vård- och
omsorg/LSS uppdras att till vård- och omsorgsnämnden i oktober göra en
särskild redovisning av vaktmästarorganisation vård- och omsorg.
Sektor vård och omsorg/LSS har idag 2 drifts- och serviceledare och 2
vaktmästare (4,0 åa) med en total årskostnad om 1 882 tkr.
Vaktmästare/drifts- och serviceledare arbetar mot verksamhetens särskilda
boenden, LSS-boenden, hemsjukvård och hemvård.
Från och med våren 2021 har all uteskötsel på samtliga boenden (såsom t.ex.
snöskottning/halkbekämpning, gräsklippning, häckklippning och övrigt
trädgårdsarbete) övergått till att skötas av gata/park.
Verksamheten kan efter nu genomförd genomlysning konstatera att den inte
längre har ett behov av funktionen vaktmästare/drifts- och serviceledare
motsvarande 4,0 åa utan att det faktiska behovet framgent motsvarar 2,0 åa.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-13
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2021-08-03, § 63

Förslag till beslut på sammanträdet
Angelie Fröjd (M): 1. Redovisning av vaktmästarorganisation vård och
omsorg/LSS noteras.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (CCAN, CAKK, SEBO, AEWD)

Justerare
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Dnr VON 168-2021

§ 93 Särskild redovisning av resursfördelningssystem
hemvård
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Informationen noteras.
2. Sektor vård och omsorg/LSS uppdras att till nämnden i november

återkomma med en särskild redovisning av resursfördelningssystem
hemvård.

Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2021-08-03, § 63, att sektor vård- och
omsorg/LSS uppdras att till vård- och omsorgsnämnden i oktober göra en
särskild redovisning av resursfördelningssystem hemvård.
Sektor vård och omsorg/LSS har påbörjat en genomlysning av
resursfördelningssystem hemvård och redovisar status för uppdraget.
Verksamheten behöver dock mer tid för analys och återkommer med
redovisning av uppdraget till vård- och omsorgsnämnden i november.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-06
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2021-08-03, § 63

Förslag till beslut på sammanträdet
Angelie Fröjd (M): 1. Informationen noteras. 2. Sektor vård och omsorg/LSS
uppdras att till nämnden i november återkomma med en särskild redovisning av
resursfördelningssystem hemvård.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar i
enlighet med dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (CCAN, CAKK, JRKH, MEAN)

Justerare
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Dnr VON 67-2021

§ 94 Särskild redovisning av bemanningstäthet särskilt
boende och särskilt boende demens
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Redovisning av bemanningstäthet särskilt boende och särskilt boende

demens noteras.
2. Sektor vård och omsorg/LSS uppdras att till nämnden i november

återkomma med förslag på bemanningstäthet särskilt boende och
särskilt boende demens.

Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2021-08-03, § 63, att sektor vård- och
omsorg/LSS uppdras att till vård- och omsorgsnämnden i oktober lämna förslag
på bemanningstäthet på särskilt boende och särskilt boende demens.
Personalkostnader står för merparten av vård- och omsorgsnämndens budget.
Det innebär att det är viktigt att bemanningsnivån inom verksamheterna är
optimal för att kunna säkerställa en god och säker vård på samtliga enheter.
Under hösten 2021 deltar enhetschefer och ett antal nyckelpersoner inom
verksamheterna i en utbildning kring bemanningsekonomi kopplat till vårt
bemanningssystem. Att verksamheten kommer i hamn med bemanningsfrågan
både inom våra särskilda boenden och hemvården är av största vikt.
En förutsättning för att kunna arbeta med optimal bemanning utifrån våra
brukares behov är att verksamheterna kan arbeta med mer behovsanpassad
arbetstid samtidigt som det är önskvärt att andelen heltidsarbetande ökar.
Sektor vård och omsorg/LSS har inlett en dialog med fackliga organisationer
kring förutsättningar för behovsanpassad arbetstid.
För kommunens särskilda boenden har Solgården och Åsgården idag en positiv
avvikelse i budget medan Ängslyckan säbo och demens har en negativ
avvikelse. För 2021 varierar budgeterad bemanningstäthet på särskilt boende
mellan 0,55 – 0,71 åa, demens 0,75 – 0,82 åa och korttidsenheten 0,89.
Nyckeltal för bemanning är 0,65 särskilt boende, 0,75 demens och 0,80
korttidsboende.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-20
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2021-08-03, § 63

Förslag till beslut på sammanträdet
Angelie Fröjd (M): 1. Redovisning av bemanningstäthet särskilt boende och
särskilt boende demens noteras. 2. Sektor vård och omsorg/LSS uppdras att till
nämnden i november återkomma med förslag på bemanningstäthet särskilt
boende och särskilt boende demens.

Justerare
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Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar i
enlighet med dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (CCAN, CAKK, AEWD)
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Dnr VON 170-2021

§ 95 Reviderat ramdokument Ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Aktuellt förslag till reviderat ramdokument Ledningssystem för

systematiskt kvalitetsarbete antas.
2. Ramdokumentet revideras vid behov och minst en gång per

mandatperiod.

Sammanfattning av ärendet
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete trädde i kraft den 1 januari
2012. Dessa ger ett samlat ledningssystem tillämpliga inom hälso- och
sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamheter enligt LSS.
Nu gällande ramdokument Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
behöver uppdateras på grund av förändrad lagstiftning och organisatoriska
förändringar. Förvaltningen föreslår att ramdokumentet framöver revideras vid
behov och minst en gång per mandatperiod.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-19
Förslag till reviderat ramdokument Ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete
Ramdokument Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
Vård- och omsorgsutskottets protokoll 2014-06-18, § 32

Förslag till beslut på sammanträdet
Angelie Fröjd (M): 1. Aktuellt förslag till reviderat ramdokument Ledningssystem
för systematiskt kvalitetsarbete antas. 2. Ramdokumentet revideras vid behov
och minst en gång per mandatperiod.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar i
enlighet med dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (CCAN, CAKK)

Justerare
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Dnr VON 1-2021

§ 96 Uppföljning intern kontrollplan vård- och
omsorgsnämnden 2021
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Informationen noteras.
2. Vård- och omsorgsnämnden bedömer att god internkontroll i dagsläget

inte har uppnåtts men att det kommer att vara uppnått vid årets slut.
3. De internkontrollmoment som genomförs efter denna återrapportering

redovisas till nämnden vid nämndssammanträdet i december.

Sammanfattning av ärendet
Enligt gällande Policy för intern kontroll, 5 §, beslutad av kommunfullmäktige
2017-10-31, § 143, ska respektive nämnd/styrelse senast 31 december året
före kontrollåret varje år anta en särskild plan för den interna kontrollen. Planen
ska bygga på en tydlig och transparant riskanalys. Riskanalysen ska
dokumenteras i en bruttorisklista. Denna bruttorisklista är underlag för beslut
om vilka internkontrollmoment, som ska genomföras under det kommande året.
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2020-11-25, § 104, att föreslagen intern
kontrollplan för Vård och omsorg 2021 antas.
Kommunstyrelsen beslutade 2020-12-07, § 321, att 1) Tills vidare antas Plan
för intern kontroll 2020 att gälla också för år 2021. 2) Kommunförvaltningen
avser återkomma med förslag till reviderad plan senast vid kommunstyrelsens
sammanträde i april 2021.
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-17, § 123, att 1) Samtliga nämnder och
styrelser uppdras att utifrån verksamheternas bruttorisklista senast under
september månad 2021, prioritera kontrollmoment inför kontrollplan 2022. 2)
Förvaltningen uppdras att utifrån prioriterade kontrollmoment presentera förslag
till plan för intern kontroll, vilken enl gällande policy skall beslutas av resp organ
senast i december månad 2021. 3) Administrativa avdelningen vid
kommunledningskontoret uppdras att ta fram förslag till reviderad policy för
intern kontroll, för beslut i kommunfullmäktige senast under december månad
2021. Den nya policyn ska omfatta och ta hänsyn till ny organisation med bolag.
Policyn ska tydligt beskriva ansvar, roller och tidslinje för det interna
kontrollarbetet. 4) Kommunstyrelsens beslut 2020-12-07, § 321 upphävs. Plan
för intern kontroll 2020 också gäller för 2021.
De särskilda kontrollmoment som är aktuella för vård- och omsorgsnämndens
verksamheter under 2021 är:

Justerare



Loggkontroll journal/ärende



Hantering av brukarens privata medel



Genomförandeplaner
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Granskning av HSL-journal (nytt kontrollmoment för 2021 för att säkra
kvaliteten i HSL-dokumentationen).

Förvaltningen har nu genomfört en uppföljning. Vid tidpunkten för denna
återrapportering har kontrollmomenten brukarnas privata medel och
genomförandeplaner inte genomförts men kommer att ske under november
månad.
När det gäller loggkontroller har kontroller genomförts för samtliga enheter. Med
anledning av kontrollerna arbetar verksamheten med att se över
behörighetstilldelningen. När det gäller granskningen av HSL-journaler har
verksamheten arbetat med förberedelser inför en digital granskning av
patientjournaler. Länken till granskningen kommer att skickas ut i månadsskiftet
oktober/november och därefter genomföras varje månad. Varje legitimerad
sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut kommer att få en egen länk där
de granskar en aktuell journal varje månad. MAS sammanställer och analyserar
resultatet samt återkopplar förbättringsområden till verksamheten.
De internkontrollmoment som genomförs efter denna återrapportering kommer
redovisas till nämnden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-20
Blankett Internkontroll 2021 Brukarens privata medel
Blankett Internkontroll 2021 Genomförandeplan
Blankett Internkontroll 2021 Obehörig läsning av journal
Blankett Internkontroll 2021 Granskning av HSL-journal

Förslag till beslut på sammanträdet
Angelie Fröjd (M) och Torbjörn Ekelund (L): 1. Informationen noteras. 2. Vårdoch omsorgsnämnden bedömer att god internkontroll i dagsläget inte har
uppnåtts men att det kommer att vara uppnått vid årets slut. 3. De internkontrollmoment som genomförs efter denna återrapportering redovisas till
nämnden vid nämndssammanträdet i december.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar i
enlighet med dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (CCAN, CAKK)
Kommunstyrelsen

Justerare
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Dnr VON 72-2021

§ 97 Rapportering av gynnande ej verkställda beslut
inom vård och omsorg samt LSS, kvartal 3 2021
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Inlämnade individrapporter till Inspektionen för vård och omsorg,

avseende gynnande ej verkställda beslut registrerade, pågående eller
avregistrerade hos IVO, kvartal 3 och fram till och med 30/9 2021,
godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige och
kommunrevisionen.

Sammanfattning av ärendet
Föreligger en sammanställning av gynnande ej verkställda beslut enligt 9 § lag
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) (rapportering enligt 28 f-g
§§ (LSS)) och ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen
(SoL), som har rapporterats till Inspektionen för vård och omsorg. Besluten ska
även rapporteras till revisionen och kommunfullmäktige kvartalsvis.
Avbrott i verkställighet dagverksamhet, inrapporterades till IVO som mängddata
och har därefter följts upp med individuella registreringar och avregistreringar.
Idag finns inga beslut om dagverksamhet registrerat hos IVO som avbrott i
verkställighet till följd av Covid-19. Det finns inga gynnande ej verkställda beslut
inom vård och omsorg för kvartal 3 2021. Inom LSS finns 3 gynnande ej
verkställda beslut som inte hade verkställts till och med den 30/9 2021 men
som har verkställts kort därefter – se redogörelse i tjänsteskrivelse.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-21

Förslag till beslut på sammanträdet
Angelie Fröjd (M): 1. Inlämnade individrapporter till Inspektionen för vård och
omsorg, avseende gynnande ej verkställda beslut registrerade, pågående eller
avregistrerade hos IVO, kvartal 3 och fram till och med 30/9 2021, godkänns
och överlämnas till kommunfullmäktige och kommunrevisionen.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunfullmäktige och kommunrevisionen
Kommunförvaltningen (CCAN, CAKK)

Justerare

Utdragsbestyrkande

15(17)

Vård- och omsorgsnämnden

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-28

Dnr VON 171-2021

§ 98 Sammanträdestider för vård- och
omsorgsnämnden 2022
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Nämnden sammanträder 2022 följande dagar (kl. 13.30): 26 januari, 23

februari, 30 mars, 27 april, 18 maj, 29 juni, 24 augusti, 28 september,
26 oktober, 23 november och 15 december (kl. 09.00).

Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden ska besluta om sina sammanträdestider för 2022.
Kommunförvaltningen har tagit fram ett förslag i vilket hänsyn tagits till
helgdagar samt planerade sammanträden för kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen, nämnder, utskott m.m.
Nämnden föreslås under 2022 sammanträda på onsdagar klockan 13.30 (med
undantag för sammanträdet i december som planeras till klockan 09.00).
Det noteras att ordförande, enligt nämndens reglemente, äger rätt att kalla till
ett extra sammanträde, liksom att, om det föreligger särskilda skäl för det, ställa
in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.
Ett extra sammanträde ska enligt kommunallagen hållas om minst en tredjedel
av nämndens ledamöter begär det eller om ordförande anser att det behövs.

Förslag till beslut på sammanträdet
Angelie Fröjd (M): 1. Nämnden sammanträder 2022 följande dagar (kl. 13.30):
26 januari, 23 februari, 30 mars, 27 april, 18 maj, 29 juni, 24 augusti, 28
september, 26 oktober, 23 november och 15 december (kl. 09.00).

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (CCAN, CAKK, SARA)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr VON 3-2021

§ 99 Redovisning av delegationsbeslut
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Redovisning av delegationsbeslut godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har sammanställt delegationsbeslut för vård- och
omsorgsnämndens verksamheter.
Redovisningen inkluderar myndighetsbeslut mot enskild inom vård- och
omsorgsnämndens verksamheter.

Beslutsunderlag
Redovisning av delegationsbeslut 2021-09-22 – 2021-10-20
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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