
KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE/ 
FÖREDRAGNINGSLISTA 
Ledamöter kallas 
Ersättare unde1Tättas 

Tid Måndagen den 14 oktober 2019, kl. 18.30 
Plats Konga Folkets Hus 

1. Upprop 

2. Val av justerare 

(Justering äger rum fredagen den 18 oktober kl. 08.00, Torggatan 12) 

3. Information från de kommunala verksamheterna - Solglimten 

4. Allmänhetens frågestund 

5. Revisorerna har ordet 

6. Fastställande av pensionspolicy för Tingsryds kommun 

7. Fördelning av arbetsmiljöansvar 

8. Årsredovisning Stiftelsen Solängen 2017 

9. Årsredovisning Stiftelsen Solängen 2018 

10. Inkomna motioner 

11 . Inkomna interpellationer 

12. Inkomna medborgarförslag 

13. Begäran om entledigande 

14. Val 

15. Meddelanden 

16. Ledamöternas frågestund 

:JI~ ~son 
Karin Olsson 
Ordförande 

Om Ni önskar ta del av ytterligare handlingar kontakta komm ansliet, Torggatan 12, Tingsryd 
tfn 04 77-44100 



Ärende 6 

Fastställande av 

pensionspolicy 



~Tingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (40) 

2019-09-23 

§ 270 

Fastställande av pensionspolicy för Tingsryds kommun 
Dm KS/2019 :1185 1.3.1 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om 

Tingsryds kommuns pensionspolicy. 
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om att 

medarbetare med en lön över 8,5 inkomstbasbelopp (IBB) ska få 
möjlighet att teckna avtal om Alternativ tjänstepension enligt 

gällande kollektivavtal KAP-KL. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett förslag till pensionspolicy 

för Tingsryds kommun. Syftet med pensionspolicyn är att på ett samlat sätt 
redogöra vilka kollektivavtalade pensionsavtal som medarbetare i Tingsryds 
kommun omfattas av samt beskriva de pensionslösningar som kommunen 

valt att tillämpa för att vara en attraktiv arbetsgivare. 

Yrkanden 
1. Tomas Blomster (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 

beslut. 
2. Patrick Ståhlgren (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 

beslut. 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag från personalutskottet, daterat den 2 september 

2019 § 27. 
2. Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, daterad den 4 

juli 2019. 
3. Förslag till pensionspolicy för medarbetare i Tingsryds kommun. 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 

I Utdragsbestyrkande 



  

Dokumenttyp 
Policy 

Dokumentansvarig 
Personalchef 

Fastställd 
KF 
[datum] 

Version 
1 

Senast reviderad 
 

Diarienummer 
 

 

 
 
 
 
 

Pensionspolicy  
____________________________________ 

 
Antagen av KF [datum och §nr] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tingsryds 
kommun 



 

Inledning  
 

Bakgrund 

Pensionspolicyn gäller för anställda inom Tingsryds kommun. Policyn redogör vilka 
kollektivavtalade pensionsavtal som medarbetare i Tingsryds kommun omfattas av samt 
beskriver de pensionslösningar kommunen valt att tillämpa.  
 
Förtroendevaldas pensioner regleras i bestämmelser om ekonomisk ersättning till 
förtroendevalda i Tingsryds kommun. 
 

Syfte 

I kommunens strävan att vara en attraktiv arbetsgivare och därmed skapa fortsatt goda 
möjligheter att rekrytera och behålla anställda, är det viktigt med långsiktiga och tydliga 
riktlinjer för pensionsrelaterade frågor. Pensionspolicyn beskriver på ett samlat sätt 
kommunens åtaganden i pensionshänseende gentemot anställda. 
 

Uppdatering 

Pensionspolicyn ska ses över då det finns behov och om det skett större förändringar i lagar 
och kollektivavtal som påverkar pensionsområdet. 
 

Beslutsordning 

Kommunfullmäktige beslutar om pensionspolicy.  
Kommunstyrelsen är kommunens högsta beslutande instans när det gäller anställdas 
pensionsvillkor.  
 

Information om pensionsförmåner 

Tingsryds kommun erbjuder med viss regelbundenhet muntlig pensionsinformation.   
På kommunens intranät finns information om tjänstepensionen samt kontaktuppgifter till vem 
du kan vända dig till vid frågor som rör pensionen. 
 



 

Pension för anställda 
 
För anställda födda 1985 och tidigare gäller pensionsavtalet KAP-KL (Kollektiv-Avtalad 
Pension), sedan 2006-01-01.  Äldre pensionsavtal kan, i enskilda fall, fortfarande gälla på 
grund av särskilda omständigheter. 
 
Från 1 januari 2014 gäller pensionsavtalet AKAP-KL (Avgiftsbestämd Kollektiv-Avtalad 
Pension) för anställda som är födda 1986 eller senare.   
  
 

 KAP-KL 

 
Avgiftsbestämd ålderspension 

Arbetsgivaren betalar en årlig pensionsavgift på 4,5 % utifrån arbetstagarens 
pensionsgrundande årsinkomst fr.o.m. kalendermånaden efter 21 års ålder. 
 
KAP-KL gäller inte för arbetstagare som tillträder en anställning efter det att han eller hon har 
fyllt 67 år. 
 
Förmånsbestämd ålderspension 

För inkomster överstigande 7,5 inkomstbasbelopp kan en förmånsbestämd ålderspension 
intjänas, från 28 års ålder och längst t.o.m. 65 år. Förmånsbestämd ålderspension motsvarar 
en del av lönen. Den förmånsbestämda ålderspensionen har Tingsryds kommun valt att 
försäkra. Försäkringslösningen innebär att Tingsryds kommun betalar en premie som baseras 
på den försäkrades intjänande av ålderspension. Den förmånsbestämda ålderspensionen 
förvaltas i traditionell förvaltning och betalas in när pensionskostnaden uppstår.  
 

AKAP-KL 

 
Helt avgiftsbestämd ålderspension 

Arbetsgivaren betalar en pensionsavgift på 4,5 % utifrån arbetstagarens pensionsgrundande 
inkomst, och på inkomster i intervallet 7,5-30 inkomstbasbelopp betalas en 
pensionsavsättning på 30 %. 
 

Särskild avtalspension enligt överenskommelse 

Med särskild avtalspension avses pension före 65 år. Särskild avtalspension är inte en 
rättighet för den anställde utan används som ett verktyg av arbetsgivaren efter särskilt beslut 
vid övertalighet eller vid synnerliga skäl. Särskild avtalspension ska användas med stor 
restriktion. 
 
Beroende på vilket pensionsavtal den anställde omfattas av gäller KAP-KL:s respektive 
AKAP-KL:s regler när så hänvisas. 
 



 

Alternativ KAP-KL 

 
Allmänt  

Alternativ KAP-KL innebär att den förmånsbestämda ålderspensionen (FÅP) enligt KAP-KL 
byts mot en premiebestämd ålderspension. Övriga pensionsförmåner inom KAP-KL behålls 
oförändrade eller följer kommunens pensionspolicy.   
  
Jämfört med den ordinarie förmånsbestämda ålderspensionen innebär Alternativ KAP-KL 
större flexibilitet och möjlighet till individuell anpassning. Möjligheten till Alternativ KAP-
KL skapar förutsättningar för Tingsryds kommun att bl.a. rekrytera och behålla 
nyckelpersoner.  
  
 
Kostnadsneutralitet  

Alternativ KAP-KL är kostnadsneutral för kommunen. Pensionsförmånen tryggas genom 
tjänstepensionsförsäkring med löpande premiebetalning. Premien för Alternativ KAP-KL 
motsvarar den som kommunen skulle ha betalat om den förmånsbestämda ålderspensionen 
tryggats med försäkring.  
  
 
Anställda som omfattas 

Den som omfattas av erbjudandet väljer själv om han eller hon ska ansluta sig till Alternativ 
KAP-KL eller istället omfattas av den ordinarie förmånsbestämda ålderspensionen enligt 
KAP-KL.  
  
Anställd som valt att omfattas av Alternativ KAP-KL kan inte återgå till ordinarie KAP-KL så 
länge anställningen i kommunen består. Detta gäller även tidigare anställd som i kommunen 
omfattats av Alternativ KAP-KL och som sedan återkommer i anställning i kommunen.  
 
Tingsryd kommun erbjuder Alternativ pensionslösning till de medarbetare som uppfyller 
samtliga följande villkor: 

• Omfattas av KAP-KL 
• Är 28 år eller äldre 
• Har en tillsvidareanställning hos Tingsryds kommun 
• Har en lön överstigande 8,5 i pensionsunderlag 
• Har en lön som omräknat till årslön vid nyanställning uppgår till 8,5 

inkomstbasbelopp 
  
   
Eget val  

Premien för Alternativ KAP-KL betalas löpande av kommunen till den försäkring den 
anställde valt. Den anställde väljer om premien ska placeras i traditionell försäkring eller 
fondförsäkring, samt om försäkringen ska innehålla återbetalningsskydd eller ej. 
Återbetalningsskydd innebär att det samlade pensionskapitalet betalas ut till de insatta 
förmånstagarna som en månadsvis pension om den anställde avlider.  
 
Tingsryds kommun utser valbara försäkringsrådgivare avseende placering av premien för 
Alternativ pensionslösning. 
  
 



 

Löneväxling till pension 

Tingsryds kommun erbjuder samtliga tillsvidareanställda möjlighet att löneväxla till 
tjänstepensionsförsäkring. Löneväxling innebär att den anställde avstår en del av sin bruttolön 
som istället förvaltas i en tjänstepensionsförsäkring.  
 
Syftet med löneväxlingen är att ge medarbetaren möjlighet att förstärka sin pension och att 
jämna ut skillnaden mellan lön och kommande pension.  
 
Anställda som löneväxlar får ett premietillägg på bruttolöneavdraget, som tillsammans med 
det överenskomna löneväxlingsbeloppet betalas av kommunen till en 
tjänstepensionsförsäkring. Premietillägget motsvarar skillnaden mellan sociala avgifter och 
särskild löneskatt på pensionspremier. 
 
Premietilläggets storlek fastställs årligen av kommunen och upphör vid ingången av det år 
man fyller 66 år.  
 
Den anställdes pensionsgrundande lön för ordinarie tjänstepension ska utgöras av den 
oväxlade lönen. Den anställde har eget ansvar beträffande förvaltning av kapitalet i form av 
traditionell livförvaltning eller fondförvaltning. Den anställde väljer även försäkring med eller 
utan återbetalningsskydd. 
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 Till Kommunstyrelsens personalut-
skott 

 
 
 
Pensionspolicy  
 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om Tingsryds kommuns pensionspolicy.  
 
Kommunfullmäktige beslutar om att medarbetare med en lön över 8,5 inkomstbas-
belopp (IBB) ska få möjlighet att teckna avtal om Alternativ tjänstepension enligt gäl-
lande kollektivavtal KAP-KL. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Syftet med pensionspolicyn är att på ett samlat sätt redogöra vilka kollektivavtalade 
pensionsavtal som medarbetare i Tingsryds kommun omfattas av samt beskriva de pens-
ionslösningar som kommunen valt att tillämpa för att vara en attraktiv arbetsgivare. 
 

Alternativ Kap-KL 

Enligt kollektivavtalet om pension för anställda som omfattas av KAP-KL tjänar de som 
har en lön överstigande 7,5 inkomstbasbelopp (IBB) in Förmånsbestämd ålderspension 
(FÅP). För lön upp till 7,5 IBB innebär pensionsavtalet att den anställde själv kan för-
foga över sin avsättning när det gäller placering, uttag och att skydda avsättningen vid 
dödsfall så att den tillfaller efterlevande. Motsvarande förmån finns inte för anställda 
med löneunderlag över 7,5 IBB. För att hantera det kan kommunen inom ramen för 
KAP-KL erbjuda s.k. Alternativ KAP-KL för anställda med lön över 8,5 IBB i pens-
ionsunderlag. Ett sådant erbjudande stämmer väl överens med kommunens arbete i att 
bli en mer attraktiv arbetsgivare. Pensionsförmåner är en allt viktigare faktor för att 
kunna rekrytera och behålla personal.  
 
När konceptet med Alternativ KAP-KL togs fram tydliggjorde parterna SKL och de 
fackliga organisationerna genom pensionsnämnden att målgruppen som erbjuds denna 
möjlighet minst har en lönenivå över 8,5 IBB. Nivån bestämdes för att så många som 
möjligt skulle kunna få erbjudandet utan att det i sin tur skulle skapa en stor administrat-
ion och oklarheter beroende på löneutveckling. På lönenivåer under 8,5 IBB finns det en 
risk att pensionsunderlaget ett år ligger över gränsen att tjäna in FÅP för att nästa år 
hamna under. Försäkringsbolagens system och villkor är inte heller anpassade efter 
lägre nivåer än 8,5 IBB.  
 
Alternativ KAP-KL innebär att arbetsgivaren erbjuder de anställda i målgruppen att 
förfoga över samma avsättning som skulle ha avsatts till den Förmånsbestämda ålders-
pensionen vid en kollektiv försäkringslösning. Lösningen blir således premieneutral för 
arbetsgivaren, men ger fördelar till den anställde och ökar den organisatoriska rättvisan.  
 
 

r.lTingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 
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Skillnaderna kan sammanfattas i nedanstående tabell: 
 

 
 
 
 

Beslutsunderlag 

Pensionspolicy för medarbetare i Tingsryds kommun. 
 
 
 
 
 
Helena Clemedtson 
Personalchef 
Tingsryds kommun 
 

Förmånsbestimd Alternativ KAP-KL 
åldenpension idag 
(FÅP) 

Tidigaste uttag 61 
., 

55 år ar 

U ttagsn1,öjligheter Enbart livsva..rigt Helt flexibelt, do ek unde:r 
minst Såt: 

Förändring av Lön och Basbelopps- Lön och avk.-istni.ngen på 
för1nå:nens storlek föi:ätndring vald förvaltning 
, aln1ö"lighet Ingen Fondförvaltning och/ eller 

traditionell förvaltning 
Skydd fö-r fan1iljeu Inget utöver Mö jlighet till 

kollekti.v-a vtalet återb etalningssk-ydd. samt 
förntär.kt fam.iljeskydd. 
forntom kollektivavtalets 
föi:må.ner 



~Tingsryds 
~kommun 

Personalutskottet 

usterare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (18) 

2019-09-02 

§ 27 

Pensionspolicy 
Dm KS/2019 :1185 1.3.1 

Personalutskottets förslag till beslut 

1. Utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 
anta förslag till pensionspolicy, enligt bilaga. 

2. Utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 
medarbetare med en lön över 8,5 inlrnmstbasbelopp (IBB) ska få 
möjlighet att teckna avtal om Alternativ tjänstepension enligt 
gällande kollektivavtal KP A-Kl. 

Beskrivning av ärendet 

Syftet med pensionspolicyn är att på ett samlat sätt redogöra vilka 
kollektivavtalade pensionsavtal som medarbetare i Tings1yds kommun 
omfattas av samt besluiva de pensionslösningar som kommunen valt att 
tillämpa för att vara en attraktiv arbetsgivare. 

Alternativ Kap-KL 
Enligt kollektivavtalet om pension för anställda som omfattas av KAP-KL 
tjänar de som har en lön överstigande 7,5 inkomstbasbelopp (IBB) in 
Förmånsbestämd ålderspension (FÅP). För lön upp till 7,5 IBB innebär 
pensionsavtalet att den anställde själv kan förfoga över sin avsättning när det 
gäller placering, uttag och att skydda avsättningen vid dödsfall så att den 
tillfaller efterlevande. Motsvarande förmån finns inte för anställda med 
löneunderlag över 7,5 IBB. För att hantera det kan kommunen inom ramen 
för KAP-KL erbjuda s.k. Alternativ KAP-KL för anställda med lön över 8,5 
IBB i pensionsunderlag. Ett sådant erbjudande stämmer väl överens med 
kommunens arbete i att bli en mer attraktiv arbetsgivare. Pensionsfö1måner 
är en allt viktigare faktor för att kunna rektytera och behålla personal. 

När konceptet med Alternativ KAP-KL togs fram tydliggjorde parterna SKL 
och de fackliga organisationerna genom pensionsnämnden att målgruppen 
som erbjuds denna möjlighet minst har en lönenivå över 8,5 IBB. Nivån 
bestämdes för att så många som möjligt skulle kunna få erbjudandet utan att 
det i sin tur skulle skapa en stor administration och oklarheter beroende på 
löneutveckling. 

I Utdragsbestyrkande 



~Tingsryds 
~kommun 

Personalutskottet 

usterare 

m 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (18) 

2019-09-02 

§ 27 forts 
Dnr KS/2019 :1185 1.3.1 

På lönenivåer under 8,5 IBB finns det en risk att pensionsunderlaget ett år 
ligger över gränsen att tjäna in F ÅP för att nästa år hamna under. 
Försäkringsbolagens system och villkor är inte heller anpassade efter lägre 
nivåer än 8,5 IBB. 

Alternativ KAP-KL innebär att arbetsgivaren erbjuder de anställda i 
målgruppen att förfoga över samma avsättning som skulle ha avsatts till den 
Förmånsbestämda ålderspensionen vid en kollektiv försäkringslösning. 
Lösningen blir således premieneutral för arbetsgivaren, men ger fördelar till 
den anställde och ökar den organisatoriska rättvisan. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-07-04 
Pensionspolicy för medarbetare i Tingsryds kommun. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

I Utdragsbestyrkande 



Ärende 7 

Fördelning av 

arbetsmiljöuppgifter 



~Tingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-09-23 

§ 271 

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 
Dm KS/2019:1186 1.3.1 

Beslut 

22 (40) 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta en ny 

anvisning om fördelning av arbetsmiljöuppgifter. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om 

systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001: 1) ska arbetsgivaren som ansvarig 
för arbetsmiljön fördela arbetsmiljöuppgifter på ett lämpligt sätt i 
organisationen. Syftet med denna uppgiftsfördelning är att säkerställa att 
arbetet bedrivs i enlighet med lagar och regler, att förebygga 

arbetsolycksfall och ohälsa i arbetslivet samt i övrigt uppnå en god 
arbetsmiljö. Uppgiftsfördelningen innebär att den person som sköter dessa 
arbetsmiljöfrågor ska se detta som en naturlig del av övrig verksamhet. 
Politiker i kommunfullmäktige, styrelser och nämnder är ytterst representant 
för kommunen som arbetsgivare. Merparten av arbetsmiljöarbetet sköts i 
praktiken av tjänstemännen. I det vardagliga arbetet fattar de beslut efter 
delegation från nämnden. Nuvarande anvisning "Uppgiftsfördelning av 
arbetsmiljöuppgifter" har upplevts som otydlig. När den som tilldelats 
arbetsmiljöuppgifter inte har haft tillräckliga resurser och befogenheter att 

fullfölja uppgiften har rutin och blankett saknats för returnering av aktuell 
arbetsmiljöuppgift. Det har därför funnits behov av revidering. 

Förslag på ny anvisning gällande fördelning av arbetsmiljöuppgifter 

innehåller ett försättsblad som beskriver arbetsgivarens ansvar, 
fördelningsnivåer, befogenheter, resurser och kompetens samt returnering 
av arbetsmiljöuppgifter. Arbetsmiljöfördelningen finns på fem nivåer där 
nämnd/styrelse utgör nivå 1 och nivå 5 är på medarbetarnivå. Den nya 

anvisningen har kompletterats med ett dokument för returnering av fördelad 
arbetsmiljöuppgift. Det innebär att den som inte anser sig ha tilhäckliga 
befogenheter och resurser ska returnera arbetsmiljöuppgiften och den går då 
över till nästa chefsnivå. Ytterligare ett komplement är att 

arbetsmiljöuppgifter kan delas ut på medarbetarnivå. Det finns verksamheter 
där chef inte har möjlighet att kontrollera i samma omfattning som ansvarig 
medarbetare. Att fördela ut arbetsmiljöuppgifter direkt till medarbetaren blir 
ytterligare ett steg i att säkerställa att arbetet bedrivs enligt lagar och regler. 

I Utdragsbestyrkande 



~Tingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (40) 

2019-09-23 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag från Personalutskottet, daterat den 2 september 

2019 § 28. 

2. Tjänsteshivelse från ko1m1mnledningsförvaltningen, daterad den 2 
juli 2019. 

3. Förslag till anvisning om fördelning av arbetsmiljöuppgifter. 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 

I Utdrngsbestyrkande 



 

Dokumenttyp Dokumentansvarig           Fastställd         
Anvisning Personalchef                          
              
Senast reviderad             Diarienummer                                    

    
 

 

 

Anvisning för fördelning av arbetsmiljöuppgifter  

 

Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar 

 
Enligt Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 
2001:1) ska arbetsgivaren, som ansvarig för arbetsmiljön, fördela arbetsmiljöuppgifter på ett lämpligt 
sätt i organisationen. Syftet med denna uppgiftsfördelning är att säkerställa att arbetet bedrivs i 
enlighet med lagar och regler, att förebygga arbetsolycksfall och ohälsa i arbetslivet samt i övrigt 
uppnå en god arbetsmiljö. Uppgiftsfördelningen innebär att den person som ska sköta dessa 
arbetsmiljöfrågor ska se detta som en naturlig del av övrig verksamhet.  
 
 
Politiker i kommunfullmäktige, styrelser och nämnder är ytterst representant för kommunen som 
arbetsgivare. Merparten av arbetsmiljöarbetet sköts i praktiken av tjänstemännen. I det vardagliga 
arbetet fattar de beslut efter delegation från nämnden. 
 
 

Fördelningsnivåer 

 

 

Korn mu nfu Il mäktige 

' 
ä mncl/styrelse 

' 
Fö rvaltni ngschef 

' 
Chef so m led er chefer 

' 
Olef som leder medarbetare 

M ed:ar betare som rnar särskilda 
ar belsmiljöup·pgii fl:er (ex. 

ke,milärare) 

Medarb etare tar aktiv del i 
arbetsm i ljöarlletet 



 

 

Befogenheter, resurser och kompetens 

Den som fördelar uppgifter har ett ansvar att se till att den som får uppgifter har tillräckliga kunskaper, 
befogenheter och resurser för att kunna genomföra uppgifterna samt fatta beslut.  

Det innebär att den som tilldelas arbetsmiljöuppgifter inom arbetsmiljöområdet ska ha grundläggande 
kunskap om arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen samt vilka föreskrifter från 
arbetsmiljöverket som gäller för den egna verksamheten. 

 

Returnering 

Den som mottagit arbetsmiljöuppgifter och som inte anser sig ha tillräckliga befogenheter och resurser 
ska vända sig till den som har fördelat uppgiften för att få utökade befogenheter och resurser. Om det 
inte sker returneras uppgiften. Det innebär att den returnerade arbetsmiljöuppgiften går över till en 
nästa chefsnivå. Övriga arbetsmiljöuppgifter kvarstår som tidigare. 

Returnering av arbetsmiljöuppgift ska göras skriftligt på blankett för returnering av arbetsmiljöuppgift 
och undertecknas av den som returnerar och den som tar emot uppgiften. Där ska uppges vilken 
arbetsmiljöuppgift som ska returneras samt anledningen till returneringen. Något nytt beslut om 
uppgiftsfördelningen behövs inte. Efter returnering kan uppgiften åter fördelas genom att personen 
tilldelas kompletterande kompetens, befogenheter eller resurser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Dokumenttyp Dokumentansvarig           Fastställd         
Anvisning Personalchef                          
              
Senast reviderad             Diarienummer                                    

     
 

 

 

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 
 

 

Nämnd 
 

Nämndens arbetsmiljöuppgifter är att: 

- se till att förvaltningens verksamhet bedrivs i enlighet med arbetsmiljölagen och 
föreskrifterna för arbetsmiljön 

- ta fram konkreta arbetsmiljömål 

- tilldela förvaltningschefen arbetsmiljöuppgifter genom fördelning och ge 
förvaltningschefen rätt att vidarefördela arbetsmiljöuppgifter 

- se till att förvaltningschefen har tillräckliga befogenheter, resurser och kompetens 

- beakta behovet av arbetsmiljöåtgärder i det årliga budgetarbetet 

- årligen följa upp förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete 
 

 

 

Kommunfullmäktige som fördelat arbetsmiljöuppgifterna: 

Datum Befattning 

Namnteckning Namnförtydligande 

 

Nämnd som arbetsmiljöuppgifterna fördelats till: 

Datum Befattning 

Namnteckning Namnförtydligande 

 

 

I 

I 

I 

I 
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Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 

 

Förvaltningschef 
Förvaltningschefen leder förvaltningens verksamhet och ska organisera 
arbetsmiljöarbetet avseende planering, ledning och kontroll. Vidare ska 
förvaltningschefen se till att det inom förvaltningen bedrivs ett på lämpligt sätt 
organiserat systematiskt arbetsmiljöarbete. Förvaltningschefen kan vidarefördela 
arbetsmiljöuppgifter till direkt underställda personer i chefs- eller arbetsledande 
ställning.  

Förvaltningschefen ska: 

- Ha kunskap om och arbeta i enlighet med Tingsryds kommuns gemensamma 
policys, riktlinjer och rutiner samt de lagar och regler som rör arbetsmiljöområdet. 

- Se till att det finns ekonomiska och personella förutsättningar för ett i praktiken 
fungerande arbetsmiljöarbete samt att bevaka arbetsmiljöfrågor i budgetarbetet. 

- Bevaka att hänsyn tas till arbetsmiljön vid planering av ny och ändrad verksamhet 

- Årligen genomföra medarbetarsamtal med underställd personal 

- Tydliggöra hur arbetsmiljöarbetet ska skötas vid chefers sjukfrånvaro och semester 

- Åtgärda brister i arbetsmiljön inom den givna fördelningen av arbetsmiljöuppgifter 
eller skriftligen returnera uppgiften till nämnd om befogenheter eller resurser saknas. 

- Årligen sammanställa underställda chefers uppföljningar av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet och redovisa för nämnden 

 

Nämnd som fördelat arbetsmiljöuppgifterna: 

Datum Befattning 

Namnteckning Namnförtydligande 

 

Förvaltningschef som arbetsmiljöuppgifterna fördelats till: 

Datum Befattning 

Namnteckning Namnförtydligande 

 

I 

I 

I 

I 
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Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 

 
Chef med underställda chefer  

Chefen leder arbetet inom sitt verksamhetsområde och ska organisera arbetsmiljöarbetet 
avseende planering, ledning och kontroll. Vidare ska chefen se till att det inom 
verksamheten bedrivs ett på lämpligt sätt organiserat systematiskt arbetsmiljöarbete. 
Chefen kan vidarefördela arbetsmiljöuppgifter till direkt underställda personer i chefs- 
eller arbetsledande ställning.  

 

Chefen ska: 

- Planera, organisera, samordna och följa upp arbetsmiljöarbetet inom verksamheten 

- Ha kunskap om och arbeta i enlighet med Tingsryds kommuns gemensamma 
policys, riktlinjer och rutiner samt de lagar och regler som rör arbetsmiljöområdet. 

- Bevaka att arbetsmiljöfrågor beaktas i verksamhetens budgetförslag samt vid 
planering av ny och ändrad verksamhet  

- Årligen genomföra medarbetarsamtal med underställd personal 

- Se till att medarbetarna fortlöpande får den information och de instruktioner som är 
nödvändiga för att förebygga ohälsa, tillbud och olycksfall. 

- Åtgärda brister i arbetsmiljön inom den givna fördelningen av arbetsmiljöuppgifter 
eller skriftligen returnera uppgiften till förvaltningschef om befogenheter eller 
resurser saknas. 

- Årligen sammanställa underställda chefers uppföljningar av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet och redovisa för närmaste chef. 

- Regelbundet inventera och dokumentera arbetsmiljöproblematik och arbeta fram 
förankrade lösningar 

- Följa upp sjuk-, arbetsskade- och tillbudsstatistik och vidta nödvändiga åtgärder  

- Göra arbetsskadeanmälningar till Försäkringskassan och anmälningar till 
Arbetsmiljöverket i förekommande fall för underställd personal 

- Genomföra arbetslivsinriktade anpassnings- och rehabiliteringsåtgärder för 
underställd personal 

 

 

 

 



 

 
Förvaltningschef som fördelat arbetsmiljöuppgifterna: 

Datum Befattning 

Namnteckning Namnförtydligande 

 

Chef som arbetsmiljöuppgifterna fördelats till: 

Datum Befattning 

Namnteckning Namnförtydligande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

I 

I 

I 
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Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 

Chef som leder medarbetare 
Exempelvis rektor, områdeschef, enhetschef eller motsvarande ska organisera det 
systematiska arbetsmiljöarbetet inom sitt ansvarsområde och skapa förutsättningar för 
att det bedrivs i samverkan med berörda fackliga organisationer. Rektor, områdeschef, 
enhetschef eller motsvarande kan vidarefördela arbetsmiljöuppgifter till direkt 
underställda personer. 

 

Rektor, områdeschef, enhetschef eller motsvarande ska: 

- Ha kunskap om och arbeta i enlighet med Tingsryds kommuns gemensamma 
policys, riktlinjer och rutiner samt de lagar och regler som rör arbetsmiljöområdet. 

- Regelbundet inventera och dokumentera arbetsmiljöproblematik och arbeta fram 
förankrade lösningar 

- Stimulera arbetsmiljöarbetet bland personalen genom att regelbundet diskutera 
arbetsmiljö på arbetsplatsträffar 

- Se till att medarbetarna fortlöpande får den information och de instruktioner som är 
nödvändiga för att förebygga ohälsa, tillbud och olycksfall. 

- I budgetarbetet beakta de arbetsmiljöinvesteringar som behöver göras 

- Genomföra introduktion av nyanställda, personal som varit borta från arbetet en 
längre period samt personal som fått nya arbetsuppgifter  

- Årligen genomföra medarbetarsamtal med underställd personal 

- Se till att medarbetare följer de föreskrifter som gäller för verksamheten och 
använder befintliga hjälpmedel och nödvändig skyddsutrustning 

- Bevaka den särskilda risk som kan följa av att arbetstagare utför arbete ensam 

- Följa upp sjuk-, arbetsskade- och tillbudsstatistik och vidta nödvändiga åtgärder  

- Göra arbetsskadeanmälningar till Försäkringskassan och anmälningar till 
Arbetsmiljöverket i förekommande fall för underställd personal 

- Genomföra arbetslivsinriktade anpassnings- och rehabiliteringsåtgärder för 
underställd personal 

- Årligen upprätta en sammanställning över gjorda utredningar av ohälsa, olyckor och 
tillbud 

- Se till att risker och brister åtgärdas och följs upp. Om befogenheter, resurser eller 
kompetens saknas returnera uppgiften till närmaste chef på särskild blankett 

 

 



 

Den som fördelat arbetsmiljöuppgifterna: 

Datum Befattning 

Namnteckning Namnförtydligande 

 

Den som arbetsmiljöuppgifterna fördelats till: 

Datum Befattning 

Namnteckning Namnförtydligande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

I 

I 

I 
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Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom idrottsundervisning 

Uppgiftsfördelning 
Ordinarie idrottslärare       har tilldelats följande arbetsuppgifter: 

- informera elever om arbetsmiljörisker och skyddsutrustning 

- regelbundet kontrollera att redskap och utrustning håller en hög säkerhet 

- se till att obehöriga inte har tillträde till lokalerna under lektionstid  

- se till att det går att tillkalla hjälp snabbt om olycka skulle ske  

- regelbundet se över första-hjälpen-utrustningen och snabb hjälp även då lektion bedrivs på annan 
plats.   

- åtgärda brister i arbetsmiljön inom den givna fördelningen av arbetsmiljöuppgifter eller skriftligen 
returnera uppgiften till rektor 

 

Underskrift av rektor 

Datum Namnteckning Namnförtydligande 

 

Underskrift ordinarie idrottslärare 

Datum Namnteckning Namnförtydligande 
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Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom kostverksamhet 

Uppgiftsfördelning 
Ordinarie förste kock       har tilldelats följande arbetsuppgifter: 

- Se till att de anställda följer de för verksamheten gällande arbetsmiljöföreskrifter samt 
använder den skyddsutrustning som är nödvändig i verksamheten.  

- genomföra introduktion för nyanställda, omplacerade och praktikanter 

- planera, leda och kontrollera arbetsmiljöarbetet inom angivet området/köket  

- se till att medarbetare anmäler tillbud, arbetsskador och olyckor, enligt gällande rutin  

- fortlöpande göra riskbedömningar på arbetsplatserna och vidta nödvändiga åtgärder  

- åtgärda brister i arbetsmiljön inom den givna fördelningen av arbetsmiljöuppgifter eller 
skriftligen returnera uppgiften till chef 

 

Underskrift av chef 

Datum Namnteckning Namnförtydligande 

 

Underskrift förste kock 

Datum Namnteckning Namnförtydligande 
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Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom undervisning i 
naturorientering, kemi och teknik 

Uppgiftsfördelning 
Ordinarie lärare       har tilldelats följande arbetsuppgifter: 

- informera elever om arbetsmiljörisker och skyddsutrustning 

- regelbundet rensa ut kemikalier som inte används  

- genomföra riskundersökning för varje laboration  

- hålla sig uppdaterad med gällande regler för laboratoriearbete och kemikaliehantering  

- se till att ingen utsätts för risk att komma i kontakt med frätande, eller annars skadliga ämnen 

- se till att obehöriga inte har tillträde till lokaler där giftiga kemikalier förvaras  

- se till att kemikalier av olika slag förvaras på korrekt sett och är försedda med rätt 
farosymboler  

- se till att nöddusch och ögonspolanordning finns och dess funktion regelbundet kontrolleras  

- åtgärda brister i arbetsmiljön inom den givna fördelningen av arbetsmiljöuppgifter eller 
skriftligen returnera uppgiften till rektor 

 

Underskrift av rektor 

Datum Namnteckning Namnförtydligande 

 

Underskrift ordinarie lärare 

Datum Namnteckning Namnförtydligande 
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Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom trä och metallslöjd 

Uppgiftsfördelning 
Ordinarie lärare       har tilldelats följande arbetsuppgifter: 

- informera elever om arbetsmiljörisker och skyddsutrustning 

- delta vid skyddsronder i träslöjdsalen med tillräcklig frekvens   

- göra riskbedömningar inför lektionerna och vid behov riskreducerande åtgärder  

- se till att maskiner i träslöjdsalen är försedda med tillräckligt skydd  

- hålla sig uppdaterad med gällande regler för träbearbetningsmaskiner  

- se till att städning sker dagligen och att spridning av trädamm undviks  

- regelbundet se över första-hjälpen-utrustningen och komplettera vid behov  

- åtgärda brister i arbetsmiljön inom den givna fördelningen av arbetsmiljöuppgifter eller 
skriftligen returnera uppgiften till rektor 

 

Underskrift av rektor 

Datum Namnteckning Namnförtydligande 

 

Underskrift ordinarie lärare 

Datum Namnteckning Namnförtydligande 
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Retur av fördelad arbetsmiljöuppgift 
Jag anser inte att jag har de: 

  befogenheter (rätt att fatta beslut och vidta åtgärder) 

  resurser (exempelvis tid, kompetens, personal, lokal, pengar) 

som jag behöver för att kunna leva upp till vad vi överenskommit när det gäller fördelningen av 
arbetsmiljöuppgifter och returnerar därför ansvaret för utförandet. 

 

Namn Befattning 

Verksamhet 

Returnerad arbetsmiljöuppgift 

 

 

 

Anledning till retur 

 

 

 

 

Den som returnerar arbetsmiljöuppgifterna: 

Datum Befattning 

Namnteckning Namnförtydligande 

 

Den som återtar arbetsmiljöuppgifterna: 

Datum Befattning 

Namnteckning Namnförtydligande 

 

 

□ 

□ 

I 

I 

I 

I 

I 
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Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida 
Box 88 Torggatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 313 00 kommunen@tingsryd.se 
362 22 Tingsryd Tingsryd   www.tingsryd.se 

 

 Till Kommunstyrelsens personalut-
skott 

 
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar ny anvisning om fördelning av arbetsmiljöuppgifter. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Enligt Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmil-
jöarbete (AFS 2001:1) ska arbetsgivaren, som ansvarig för arbetsmiljön, fördela ar-
betsmiljöuppgifter på ett lämpligt sätt i organisationen. Syftet med denna uppgiftsför-
delning är att säkerställa att arbetet bedrivs i enlighet med lagar och regler, att före-
bygga arbetsolycksfall och ohälsa i arbetslivet samt i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. 
Uppgiftsfördelningen innebär att den person som ska sköta dessa arbetsmiljöfrågor ska 
se detta som en naturlig del av övrig verksamhet.  
 
Politiker i kommunfullmäktige, styrelser och nämnder är ytterst representant för kom-
munen som arbetsgivare. Merparten av arbetsmiljöarbetet sköts i praktiken av tjänste-
männen. I det vardagliga arbetet fattar de beslut efter delegation från nämnden. 
 
Nuvarande anvisning ”Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter” har upplevts som 
otydlig. När den som tilldelats arbetsmiljöuppgifter inte har haft tillräckliga resurser och 
befogenheter att fullfölja uppgiften har rutin och blankett saknats för returnering av ak-
tuell arbetsmiljöuppgift. Det har därför funnits behov av revidering.  
 
Förslag på ny anvisning gällande fördelning av arbetsmiljöuppgifter innehåller ett för-
sättsblad som beskriver arbetsgivarens ansvar, fördelningsnivåer, befogenheter, resurser 
och kompetens samt returnering av arbetsmiljöuppgifter. Arbetsmiljöfördelningen finns 
på fem nivåer där nämnd/styrelse utgör nivå 1 och nivå 5 är på medarbetarnivå. Den nya 
anvisningen har kompletterats med ett dokument för returnering av fördelad arbetsmil-
jöuppgift. Det innebär att den som inte anser sig ha tillräckliga befogenheter och resur-
ser ska returnera arbetsmiljöuppgiften och den går då över till nästa chefsnivå. Ytterli-
gare ett komplement är att arbetsmiljöuppgifter kan delas ut på medarbetarnivå. Det 
finns verksamheter där chef inte har möjlighet att kontrollera i samma omfattning som 
ansvarig medarbetare. Att fördela ut arbetsmiljöuppgifter direkt till medarbetaren blir 
ytterligare ett steg i att säkerställa att arbetet bedrivs enligt lagar och regler. 
 
 
Beslutsunderlag 
Anvisning om fördelning av arbetsmiljöuppgifter. 
 
 
Helena Clemedtson 
Personalchef 

r.lTingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 



~Tingsryds 
\:!;)kommun 

Personalutskottet 

usterare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-09-02 

§ 28 

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 
Dnr KS/2019:1186 1.3.1 

Personalutskottets förslag till beslut 

7 (18) 

1. Utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 
anta ny anvisning om fördelning av arbetsmiljöuppgifter. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt 
arbetsmiljöarbete (AFS 2001 : 1) ska arbetsgivaren, som ansvarig för 
arbetsmiljön, fördela arbetsmiljöuppgifter på ett lämpligt sätt i 
organisationen. Syftet med denna uppgiftsfördelning är att säkerställa att 
arbetet bedrivs i enlighet med lagar och regler, att förebygga arbetsolycksfall 
och ohälsa i arbetslivet samt i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. 
Uppgiftsfördelningen innebär att den person som ska sköta dessa 
arbetsmiljöfrågor ska se detta som en naturlig del av övrig verksamhet. 

Politiker i kommunfullmäktige, styrelser och nämnder är ytterst representant 
för kommunen som arbetsgivare. Merparten av arbetsmiljöarbetet sköts i 
praktiken av tjänstemännen. I det vardagliga arbetet fattar de beslut efter 
delegation från nämnden. 

Nuvarande anvisning "Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter" har 
upplevts som otydlig. När den som tilldelats arbetsmiljöuppgifter inte har 
haft tillräckliga resurser och befogenheter att fullfölja uppgiften har rutin 
och blankett saknats för returnering av aktuell arbetsmiljöuppgift. Det har 
därför funnits behov av revidering. 

Förslag på ny anvisning gällande fördelning av arbetsmiljöuppgifter 
innehåller ett försättsblad som beskriver arbetsgivarens ansvar, 
fördelningsnivåer, befogenheter, resurser och kompetens samt returnering av 
arbetsmiljöuppgifter. Arbetsmiljöfördelningen finns på fem nivåer där 
nämnd/styrelse utgör nivå 1 och nivå 5 är på medarbetarnivå. Den nya 
anvisningen har kompletterats med ett dokument för returnering av fördelad 
arbetsmiljöuppgift. Det innebär att den som inte anser sig ha tillräckliga 
befogenheter och resurser ska returnera arbetsmiljöuppgiften och den går då 
över till nästa chefsnivå. 

I Utdragsbesty,kande 



~Tingsryds 
~kommun 

Personalutskottet 

usterare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (18) 

2019-09-02 

§ 28 forts 
Dnr KS/2019:1186 1.3.1 

Ytterligare ett komplement är att arbetsmiljöuppgifter kan delas ut på 
medarbetarnivå. Det finns verksamheter där chef inte har möjlighet att 
kontrollera i samma omfattning som ansvarig medarbetare. Att fördela ut 
arbetsmiljöuppgifter direkt till medarbetaren blir ytterligare ett steg i att 
säkerställa att arbetet bedrivs enligt lagar och regler. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-07-02 
Anvisning om fördelning av arbetsmiljöuppgifter. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

I Utdcagsbestyrkande 



Ärende 8 

Årsredovisning Stiftelsen 

Solängen 2017 



~Tingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-09-23 

§ 268 

Årsredovisning 2017 Stiftelsen Solängen 
Dnr KS/2019:1254 1.4.1 

Beslut 

19 ( 40) 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bevilja styrelsen för 
stiftelsen Solängen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017 samt, 

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna 
årsredovisning 2017 för stiftelsen Solängen. 

Beskrivning av ärendet 
Styrelsen för stiftelsen Solängen avger årsredovisning för räkenskapsåret 
2017. Vid kontroll uppmärksammandes att årsredovisning inte ännu 
behandlats av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har därmed i 
uppdrag att behandla årsredovisning för stiftelsen Solängen, år 2017. 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott, daterat den 

26 augusti 2019 § 228. 
2. Tjänsteshivelse från kommunledningsförvaltningen, daterad den 20 

augusti 2019. 
3. Årsredovisning 2017 för stiftelsen Solängen inklusive 

revisionsberättelse. 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 

I Utdragsbestyrliande 



Dnr 2018/44  046

Styrelsen för stiftelsen Solängen 

Organisationsnummer 829502-5715 

Får härmed avge årsredovisning for räkenskapsåret 201 7 
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F örvaltningsberättelse 

Allmänt om verksamheten 
Stiftelsen Solängen, org. m 829502-5715, Ryd. 

Stiftelsen Solängen 
Org. 829502-5715 

Enligt beslut i kommunfullmäktige § 126 1995-10-26 beslutades att Tingsryds kommun ska 
förvalta stiftelsen Solängen, testamenterade medel från Bengt Petersson. Bengt Petersson var 
tidigare boende på servicehuset Solängen, Ryd. 

Främjande av ändamål 
Avkastningen ska användas till de inneboendes trivsel och trevnad på Solängen, Ryd. 

Händelser under räkenskapsåret 
Under 2017 har inga medel utdelats ur fonden och därmed har inga ändamål främjats. 

I årsredovisningen från 2016 redovisades en felaktig handkassa på 560 kr och därför har det 
belastat årets resultat. 

Under 2017 har handkassan på 560 kr felaktigt redovisats. Avgifter till Länsstyrelsen Skåne har 
belastat året, 825 kr för av varav 400 kr tillsynsavgift och 425 kr registerhållningsavgift. 

Flerårsöversikt 

Stiftelsens intäkter 0 0 0 569 
-- -

Förvaltningsresultat -1 385 -825 -825 -825 

Årets resultat -1 385 -825 -825 -377 

Eget kapital 1 561 012 1562397 1 563 222 1 564 448 

Förmögenhet 1560967 1562352 1563177 1564403 

Fritt eget kapital 276 1 661 2 486 3 311 

Beviljade anslag 0 0 0 0 ~---
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Resultaträkning 

RESULTATRÄKNING (kr) 

Stiftelsens intäkter 

Utdelningar 

Ränteintäkter 

Övriga finansiella intäkter 

Summa stiftelsens intäkter 

Stiftelsens kostnader 

Övriga externa kostnader 

Personalkostnader (inkl. styrelsearvode) 

Summa stiftelsens kostnader 

;Förvaltningsresultatet 

Skatt på årets resultat 

Årets resultat 

Not 

3 

Stiftelsen Solängen 
Org. 829502-5715 

2017 2016 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

-1 385 -825 

0 0 

-1385 -825 

-1385 -825 

0 0 

-1385 -825~ . 



Balansräkning 

BALANSRÄKNING (kr) Not 

Omsättningstillgångar 

Fordringar 

Övriga fordringar (skattekonto) 

Summa kortfristiga fordringar 

Likvida medel 

Summa kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

Eget kapital och skulder 

Eget kapital 2 

Bundet eget kapital 

Fritt eget kapital 

Årets resultat 

Summa eget kapital 

Skulder 

Kortfristiga skulder 

Skatteskuld 

Summa skulder 

Summa eget kapital och skulder 
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Stiftelsen Solängen 
Org. 829502-5715 

2017 2016 

45 45 

45 45 

1 560 967 1 562 352 

1560967 1562352 

1 561 012 1562 397 

1 560 736 1560736 

1 661 2 486 

-1 385 -825 

1 561 012 1562 397 

0 0 

0 0 

0 0 

1 561 012 1562 39~ . 



Noter 

Not 1 Redovisningsprinciper 

Stiftelsen Solängen 
Org. 829502-5715 

Årsredovisning har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2016:10 (K2) Årsredovisning i mindre företag. Årsredovisningen 
upprättas för första gången i enlighet med BFNAR 2016:10 (K2) Årsredovisning i mindre 
företag. Vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det näimast 
föregående räkenskapsåret. 

Not 2 Förändringar i eget kapital 

Eget kapital vid årets böijan 
Årets resultat 
Eget kapital vid årets slut 

Bundet eget kapital 
1 560 736 

1560 736 

5 

Fritt eget kapital Summa eget kapital 
1 661 1 562 397 

-1 385
276

- 1 385
1 561 Ol<!t.



Underskrifter 

Magnus Carlberg 

Marie Fransson Cecilia Cato 

Anne-Christin Johansson 

?~f1ob-
{L Preben Olsen 

Karin Olsson 

Vår revisionsberättelse har lämnats den: ~ ~ J vv1. r' ;z_ C){ f 

. / 
Michael lo nsson 
Auktoriserad revisor 

Lars-Erik Svensson 

Kerstin Petersson 

PeterKoch 

6 

Stiftelsen Solängen 
Org. 829502-5715 



Revisionsoemtte se 
Till förvaltaren i Stiftelsen Solängen org. nr 829502-5715 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Solängen för år 2017. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2017 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvalt
ningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt lnternational Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt full
gjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

övriga upplysningar 
Revisionen av årsredovisningen för år 2016 har utförts av en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad den 24 mars 2017 med 
omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen. 

Förvaltarens ansvar 

Det är förvaltaren som har ansvaret för att årsredovisningen upprät
tas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltaren ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer 
är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentlig
heter eller på fel. 

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsre
dovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en 
revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden . Rimlig säkerhet 
är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision 
som utförs enl igt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktig
heter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas på
verka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsre
dovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom: 

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
på fel , utformar och utför granskningsåtgärder bland annat uti
från dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som be
ror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i 
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig inform
ation eller åsidosättande av intern kontroll. 

skaffar vi oss en förståelse av den del av stiftelsens interna kon
troll som har betydelse för vår revision för att utforma gransk
ningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständighet
erna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna 
kontrollen. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar förvaltaren för be
dömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Den 
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka för
mågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om 
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om be
slut har fattats om att avveckla verksamheten. 

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som an
vänds och rimligheten i förvaltarens uppskattningar i redovis
ningen och tillhörande upplysningar. 

drar vi en slutsats om lämpligheten i att förvaltaren använder 
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovis
ningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade re
visionsbevisen , om huruvida det finns någon väsentlig osäker
hetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som 
kan leda till betydande tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärk
samheten på upplysningarna i årsredovisningen om den vä
sentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra 
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till 
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser 
eller förhållanden göra att en stiftelse inte längre kan fortsätta 
verksamheten. 

utvärderar vi den övergripande presentationen , strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Vi måste informera förvaltaren om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också in
formera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de 
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifie
rat. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalande 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av förvaltarens förvaltning för Stiftelsen Solängen år 2017. 

Enligt vår uppfattning har förvaltaren inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen"{ 
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Grund för uttalande 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är obero
ende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Förvaltarens ansvar 
Det är förvaltaren som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelsela
gen och stiftelseförordnandet. 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt ut
talande, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av 
säkerhet kunna bedöma om förvaltaren i något väsentligt avseende: 

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försum
melse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen el
ler om det finns skäl för entledigande, eller 

på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelse
förordnandet eller årsredovisningslagen . 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersätt
ningsskyldighet mot stiftelsen. 

Växjö den ~,1' }.1 I,,(/ -Z_ O{f 

KPMGAB 

Revisionsberättelse Stiftelsen Solängen org . nr 829502-5715, 2017 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställ
ning under hela revisionen . Granskningen av förvaltningen grundar 
sig främst på revisionen av räkenskaperna . Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella be
dömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållan
den som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträ
delser skulle ha särskild betydelse för stiftelsens situation . Vi går ige
nom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder 
och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande. 
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Ärende 9 

Årsredovisning Stiftelsen 

Solängen 2018 



~Tingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-09-23 

§ 269 

Årsredovisning 2018 Stiftelsen Solängen 
Dm KS/2019:1255 1.4.1 

Beslut 

20 (40) 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bevilja styrelsen för . 

stiftelsen Solängen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018 samt, 

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna 

årsredovisning 2018 för stiftelsen Solängen. 

Beskrivning av ärendet 
Styrelsen för stiftelsen Solängen avger årsredovisning för räkenskapsåret 

2018. Kommunfullmäktige har därmed i uppdrag att behandla 

årsredovisning för stiftelsen Solängen, år 2018. 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott, daterat den 

26 augusti 2019 § 228. 

2. Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, daterad den 20 

augusti 2019. 

3. Årsredovisning 2018 för stiftelsen Solängen inklusive 

revisions berättelse. 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 

I Utdmgsbeslyrlrande 



Styrelsen för stiftelsen Solängen 

Organisationsnummer 829502-5715 

Får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2018 
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F örvaltningsberättelse 

Allmänt om verksamheten 
Stiftelsen Solängen, org. nr 829502-5715, Ryd. 

Stiftelsen Solängen 
Org. 829502-5715 

Enligt beslut i kommunfullmäktige § 126 1995-10-26 beslutades att Tingsryds kommun ska 
förvalta stiftelsen Solängen, testamenterade medel från Bengt Petersson. Bengt Petersson var 
tidigare boende på servicehuset Solängen, Ryd. 

Främjande av ändamål 
Avkastningen ska användas till de inneboendes trivsel och trevnad på Solängen, Ryd. 

Händelser under räkenskapsåret 
Under 2018 har inga medel utdelats ur fonden och därmed har inga ändamål främjats. 

Flerårsöversikt 

Stiftelsens intäkter 0 0 0 0 

Förvaltningsresultat -1 075 - 1 385 - 825 -825 

Årets resultat -1 075 - 1 385 - 825 -825 

Eget kapital 1 559 937 1 561 012 1 562 397 1 563 222 

Balansomslutning 1559937 1 560 967 1 562 352 1 563 177 

Fritt eget kapital -799 276 1 661 2 486 

Beviljade anslag 0 0 0 0 
49> 
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Resultaträkning 

RESULTATRÄKNING(kr) 

Stiftelsens intäkter 

Utdelningar 

Ränteintäkter 

Övriga finansiella intäkter 

Summa stiftelsens intäkter 

Stiftelsens kostnader 

Övriga externa kostnader 

Personalkostnader (inkl. styrelsearvode) 

Summa stiftelsens kostnader 

Förvaltningsresultatet 

Skatt på årets resultat 

Årets resultat 

Not 
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Stiftelsen Solängen 
Org. 829502-5715 

2018 2017 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

- 1 075 -1 385 

0 0 

-1075 -1385 

-1075 -1385 

0 0 

-1075 -1385($, 



Balansräkning 

BALANSRÄKNING (kr) Not 

Omsättningstillgångar 

Fordringar 

Övriga fordringar (skattekonto) 

Summa kortfristiga fordringar 

Likvida medel 

Summa kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

Eget kapital och skulder 

Eget kapital 2 

Bundet eget kapital 

Fritt eget kapital 

Årets resultat 

Summa eget kapital 

Skulder 

Kortfristiga skulder 

Skatteskuld 

Summa skulder 

Summa eget kapital och skulder 
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Stiftelsen Solängen 
Org. 829502-5715 

2018 2017 

45 45 

45 45 

1 559 892 1 560 967 

1559 892 1560 967 

1559 937 1561 012 

1 560 736 1 560 736 

276 1 661 

- 1 075 - 1 385 

1559 937 1 561 012 

0 0 

0 0 

0 0 

1 559 937 156101~ 



Noter 

Not 1 Redovisningsprinciper 

Stiftelsen Solängen 
Org. 829502-5715 

Årsredovisning har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2016:10 (K2) Årsredovisning i mindre företag. 

Not 2 Förändringar i eget kapital 

Eget kapital vid årets böijan 

Årets resultat 
Eget kapital vid årets slut 

Bundet eget kapital Fritt eget kapital Summa eget kapital 
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1 560 736 276 1 561 012 

- 1 075 

1 560 736 -799 

- 1 075 

155993~ 



Underskrifter 

di~ 
I 

Magnus Carlberg 

Annika Gustafsson 

1lne6u Xi, w. CY;J Y~r"(.c== ::::::::::::::-=---
Anders Nilsson Ko: Storm Eva Hagelberg · 

Ann-Charlotte Cato Ingegerd Carlsson 

Vår revisionsberättelse har lämnats den: <8 J v}t,/ ':?.JJl'j 

Kerstin Petersson Mats Karlsson 

PeterKoch 
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Revisionsoemtte se 
Till förvaltaren i Stiftelsen Solängen, org. nr 829502-5715 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Solängen för år 2018. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvalt
ningsberättelsen är förenl ig med årsredovisningens övriga delar. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt lnternational Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt full
gjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Förvaltarens ansvar 
Det är förvaltaren som har ansvaret för att årsredovisningen upprät
tas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltaren ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer 
är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentlig
heter eller misstag. 

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsre
dovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna 
en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säker
het är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revis
ion som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kom
mer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felak
tigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och an
ses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan för
väntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom: 

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen , vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat ut
ifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som be
ror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande 
i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig inform
ation eller åsidosättande av intern kontroll. 

skaffar vi oss en förståelse av den del av stiftelsens interna kon
troll som har betydelse för vår revision för att utforma gransk
ningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständighet
erna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna 
kontrollen . 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar förvaltaren för be
dömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Den 
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka för
mågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om 
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om be
slut har fattats om att avveckla verksamheten . 

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som an
vänds och rimligheten i förvaltarens uppskattningar i redovis
ningen och tillhörande upplysningar. 

drar vi en slutsats om lämpligheten i att förvaltaren använder 
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovis
ningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade re
visionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäker
hetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som 
kan leda till betydande tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärk
samheten på upplysningarna i årsredovisningen om den vä
sentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra 
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till 
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser 
eller förhållanden göra att en stiftelse inte längre kan fortsätta 
verksamheten. 

utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild . 

Vi måste informera förvaltaren om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också in
formera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de 
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifie
rat. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalande 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av förvaltarens förvaltning för Stiftelsen Solängen år 2018. 

Enligt vår uppfattning har förvaltaren inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. 

Grund för uttalande 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är obero
ende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 4 
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Förvaltarens ansvar 
Det är förvaltaren som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelsela
gen och stiftelseförordnandet. 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen , och därmed vårt ut
talande , är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av 
säkerhet kunna bedöma om förvaltaren i något väsentligt avseende: 

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försum
melse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen el
ler om det finns skäl för entledigande, eller 

på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelse
förordnandet eller årsredovisningslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersätt
ningsskyldighet mot stiftelsen . 

Växjöden ~J J~ v(; 5._ol9 

KPMGAB 

Revisionsberättelse Stiftelsen Solängen, org . nr 829502-5715, 2018 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställ
ning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar 
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella be
dömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållan
den som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträ
delser skulle ha särskild betydelse för stiftelsens situation . Vi går ige
nom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder 
och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande. 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(15) 

Vård- och omsorgsnämnden 2019-02-13 

§ 11 

Årsredovisning Stiftelsen Solängen 

Dm VON/2019:20 1.4.2 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner årsredovisningen 2018 
för Stiftelsen Solängen, slcriver under denna och överlämnar den 
till revisorerna för granslrning. 

Beskrivning av ärendet 
Ekonomiavdelningen har översänt redovisningen för räkenskapsåret 2018 
avseende Stiftelsen Solängen för godkännande och underslcrift av alla 
ordinarie ledamöter. 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts hos ekonomiavdelningen. 

Beslutsunderlag 
Stiftelsen Solängen, årsredovisning för räkenskapsåret 2018. 
Tjänsteslcrivelse, vik. sekreterare, vård- och omsorgsnämnden 2019-01-31. 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Revisorerna 

I I~ 



Ärende 10 

Inkomna motioner 



~TINGSRYDS KOMMUN 1· 

~ Kommunstyrelsen 

2019 -09- 2 4 --1 
Motion till Kommunfullmäktige 20190919 

Angående förändrat arbetssätt inom äldreomsorgen 

Vi har hög kvalite och god omvårdnad i äldreomsorgen i kommunen men personalenjobbar hårt för 
att uppnå detta. Omsorgstagarna har individuella behov som med nuvarande organisation och 
arbetssätt kan vara svårt att uppnå. Personalen känner stress och oro över hur de ska orka arbeta 
med små marginaler, besparingskrav och under tidspress. 

Vård och Omsorgsnämnden har svårt att klara sig med befintlig budget trots ökning under flera år. 
Det är upphandlat olika system för att mäta verksamheten och planera dagen. Administrationen 
inom verksamheten har ökat både genom krav på dokumentation och den dagliga tidsplaneringen. 

Det är höga sjuktal inom vård och omsorgsnämndens verksamhetsområde. Det är svårigheter att 
rekrytera kompetent personal. 

Vid arbete med människor är det viktigt med dialog tillsammans med vårdtagaren och små grupper. 
Det finns olika sätt att uppnå detta. 
Inom omsorgen i Emmaboda arbetar personalen med egen ansvar i små grupper och bestämmer 
dagen med omsorgstagaren. De har en dialog med biståndshandläggarna för att stämma av om 
behoven stämmer. 
I Dagens Samhälle nr 29 framstår Emmaboda-modellen som ett föredöme med låga kostnader och 
låga sjuktal. 

Vi i Centerpartiet yrkar 
att ett förändrat arbetssätt bör prövas av någon enhet inom Vård och omsorgsnämndens 
verksamhetsområde. 
att detta bör ske genom dialog med personalen innan införandet. 

För Centerpartiet i Tingsryds kommun 

~~~ ~ 
M . L . ~ -lm~$L-B~0w-El ~ ane- omse 1 ersson 1orn mqv~ 



r..;) TINGSRYDS KOMMUN 
~ Kommunstyrelsen 

2019 -09- 2 4 

-I 

~ 

Centerpartiet 
Motion till kommunfullmäktige 14/10 - 2019 

Riktlinjer för kommunens leasingbilar till spontana resor inom omsorg. 

Tänk att få känna sig fri att önska en resa till stranden när det är varmt, tänk att få önska sig 

en resa till en god fika, träffa vänner och olika aktiviteter eller tänk att just nu orkar jag åka 

med på en liten kort utflykt i vår vackra natur. 

Så skulle det kunna vara för de personer som finns i kommunens gruppboenden om det 

hade funnits riktlinjer för hur användandet av kommunala bilar funnits i Tingsryds kommun . 

Alvesta kommun är ett gott exempel på hur de har löst problematiken kring dessa spontana 

resor som kan uppstå med kort varsel. Så kort varsel att de inte kan genomföras på annat 

sätt än att använda sig av kommunens leasingbilar. 

" Beslut om införande av avgifter för resor till och från aktiviteter. 

I omsorgsnämndens vägledning för insatser enligt lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) framgår att omsorgstagares resor i första hand ska ske med 

allmänna kommunikationsmedel, färdtjänst eller den enskildes bil. 

I andra hand får resor till och från aktiviteter ske med kommunens bilar, det förutsätter då 

att resor enligt något av ovanstående alternativ inte går att genomföra vid det specifika 

tillfället. 

I ett syfte att bibehålla möjligheten att använda kommunens bilar till och från aktiviteter 

införs en avgift. Denna avgift är baserad på Skatteverkets regler om milersättning och fordon 

vilket för närvarande är 18.50 kronor per mil. Den totala kostnaden fördelas per antal 

omsorgstagare som reser i fordonet. 

Insatser enligt LSS är avgiftsfria. Ersättning kan dock tas ut för exempelvis entreavgifter." 

Alvesta kommun har löst problemet genom att införa riktlinjer och avgifter enligt ovan. 

Centerpartiet vill 

- Att det ska arbetas fram riktlinjer och avgifter som gäller för Tingsryds 

kommun. 

- Att det ska vara möjligt för personalen på kommunala gruppboende att 

nyttja kommunens leasingbilar för spontana resor med de boende. 

För Centerpartiets kommunfullmäktigegrupp 

6J(JJ/4(11,bwt 
Eva Hagelberg 



Ärende 13 

Begäran om entledigande 



Begäran om entledigande 

Här med begär jag entledigande för mitt uppdrag som ersättare 

I stiftelsen Tingsrydsbostäder. 

~ / 
2019-09-18 

Håkan Karlsson (S) 

Betet Sjöhäjan 

36292 Tingsryd 
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Meddelanden 



BESLUT

Dnr:

1/1

2019-09-10

201-5261-2019

Avgången ersättare i kommunfullmäktige

Kommun: Tingsryd
Parti: Sverigedemokraterna
Avgången ersättare: Ronny Norén

Någon ny ersättare kunde inte utses.

Tingsryd

Ledamot Ersättare

Ann-Louise Viking
Roger Rydberg
Janita Ingegerd Karlsson
Allan Johansson
Jim Viking
Martin Nord

1. Alf Augustsson
2. Ted Strand

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.

Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, Kungsgatan 8, 351 86 
VÄXJÖ inom tio dagar efter dagen för detta beslut.

Saramaria Johansson

Ann Jonasson

Kopia till
Kommun/landsting
Ny ersättare
Parti



BESLUT

Dnr:

1/2

2019-09-10

201-5260-2019

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
10 september 2019 till och med den 14 oktober 2022.

Kommun: Tingsryd
Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Ny ersättare: Åse Olsen
Avgången ersättare: Jimmy Blondin

Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.

Tingsryd

Ledamot Ersättare

Mikael Jeansson
Magnus Carlberg
Barbro Svensson
Gunilla Svensson
Tomas Blomster
Håkan Karlsson
Gunilla Gustafsson
Åke Gummesson
Johan Johansson
Lasse Heimlander
Jan Preben Olsen
Ingrid Johansson
Christoffer Svensson

1. Anders Nilsson
2. Jan-Åke Cesar
3. Maj Ivarsson
4. Nicklas Johansson
5. Birgitta Blomster
6. Niklas Johansson
7. Åse Olsen *



2/2

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.

Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, Kungsgatan 8, 351 86 
VÄXJÖ inom tio dagar efter dagen för detta beslut.

Saramaria Johansson

Ann Jonasson

Kopia till
Kommun/landsting
Ny ersättare
Parti



Bevis
2019-09-10 201-5260-2019

Åse Olsen
GAMLA VÄGEN 9
36240 KONGA

Du har utsetts till ersättare för ledamot/ledamöter av kommunfullmäktige från och med den 
10 september 2019 till och med den 14 oktober 2022.

Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Kommun: Tingsryd

Enligt länsstyrelsens beslut denna dag.

Ann Jonasson

Bilaga: Kopia av länsstyrelsens beslut



Tingsryds 
kommun 

Revisionen 

Vård-och omsorgsnämnden 

(Kommunfullmäktige för kännedom) 

2019-09-25 

Granskningsrapport: Granskning av vård- och omsorgsnämndens systematiska 

kvalitetsarbete inom äldreomsorgen med fokus på särskilt boende 

På förtroendevalda revisorernas uppdrag har KPMG genomfört en granskning av 
rubricerat område. 

Vår sammanfattande bedömning är att vård- och omsorgsnämnden i flera delar 
arbetar systematiskt med kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen. Samtidigt bedömer 
vi att nämnden kan stärka sin styrning, kontroll och uppföljning av kvalitetsarbetet. 

En förutsättning för ett systematiskt förbättringsarbete är enligt vår bedömning en 
formaliserad struktur för arbetet. En bra struktur innebär att formalisera 
kvalitetsmål, rutiner för riskanalyser, rutin för egenkontroll, rutiner för att ta emot 
och utreda klagomål och synpunkter samt rutiner för att sammanställa och analysera 
inkomna rapporter, klagomål och synpunkter. Vi bedömer att nämnden i flera 
hänseende säkerställer detta. Vi kan, i samband med granskningen, konstatera att 
nämnden styr sitt kvalitetsarbete utifrån fastställda styrkort (verksamhetsmål) och 
riktlinjer, som ska fungera som stöd i det löpande arbetet vid de särskilda boendena. 
Vi bedömer det som positivt att nämnden bl.a. tar hänsyn till resultatet i 
brukarundersökningen inför beslut av de årliga verksamhetsmålen. 

Utifrån resultaten från bl.a. riskanalyser, egenkontroll, analys av klagomål och 
synpunkter ska rutiner finnas så att åtgärder ska kunna vidtas för att säkra 
verksamhetens kvalitet. Vi bedömer att nämnden i delar säkerställer detta. Det som 
sker på verksamhetsnivå ska enligt vår bedömning fullt ut kunna bidra till effektivare 
mål och strategier på ledningsnivå. Mål och strategier ska samtidigt bidra till ökad 
kvalitet i verksamheten. Vi saknar, vid granskningstillfället, en övergripande struktur 
som kan skapas av ett kvalitetsledningssystem. Nämndens styrning av 
kvalitetsarbetet bör enligt vår bedömning stärkas genom att säkerställa att 
kvalitetsledningssystemet implementeras i verksamheten i enlighet med 
Socialstyrelsens intentioner som framgår i SOSFS 2011: 9. 

Minst en gång om året bör kvalitetsledningssystemet revideras av nämnden för att 
bedöma dess lämplighet och effektivitet. Som underlag för bedömningen kan t.ex. 
verksamhetsplaner, styrkort, resultat från egenkontroll, registreringar av klagomål 
och avvikelser, samt genomförda förbättringsåtgärder användas. 



Det är, enligt vår bedömning, en viktig uppgift att fortlöpande sammanställa 
information från olika källor för att ge beslutsfattare en övergripande och korrekt 
bild av kvaliteten inom äldreomsorgen. För att åstadkomma förbättringar i 
verksamheten bör beslut utifrån riskanalyser, egenkontroll, utredningar av klagomål 
och synpunkter omsättas till exempel i verksamhetsplaner, handlingsplaner, 
målstyrning och budget. Vi bedömer att nämnden till viss del gör det vid 
granskningstillfället. Samtidigt bedömer vi att nämnden bör stärka sin kontroll och 
uppföljning genom att bl.a. säkerställa att det genomförs fortlöpande riskanalyser i 
verksamheten. 

Efter genomförd granskning rekommenderar vi vård- och omsorgsnämnden att: 

- fastställa socialnämndens beslut om ett ledningssystem för kvalitetsarbete inom 
äldreomsorgen samt säkerställa att systemet implementeras i verksamheten i 
enlighet med Socialstyrelsens intentioner. 

- se över vilka insatser som krävs för att stärka arbetet kopplat till SKL:s 
rekommendation "Strategi för ny teknik" och genom detta stärka rutinerna 

ytterligare kring kvalitetsarbetet nattetid inom särskilt boende. 

- säkerställa att egenkontroller genomförs fortlöpande i verksamheterna, samt 
besluta om vilka kontroller som ska genomföras baseras på en riskanalys. 

Revisorerna önskar ett yttrande på de iakttagelser, kommentarer och 
rekommendationer som återfinns i granskningen. Yttrandet skall vara revisorerna 
tillhanda senast den 15 december 2019. 

För revisorerna 

Kerstin Petersson 
Ordförande 
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1 Sammanfattning 
KPMG har av Tingsryd kommuns revisorer fått i uppdrag att granska vård- och 
omsorgsnämndens systematiska kvalitetsarbete inom särskilt boende. Syftet med 
granskningen har varit att bedöma om nämnden, genom sin styrning och uppföljning, 
säkerställer kvaliteten inom äldreomsorgen med fokus på de särskilda boendena. 
Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019. 
Vår sammanfattande bedömning är att vård- och omsorgsnämnden i flera delar arbetar 
systematiskt med kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen. Samtidigt bedömer vi att 
nämnden kan stärka sin styrning, kontroll och uppföljning av kvalitetsarbetet. Vår 
bedömning baseras bl.a. på följande iakttagelser: 

 Nämnden har beslutat om nämndmål avseende kvaliteten inom äldreomsorgen och 
särskilt boende. Målen följs upp en gång per år.  

 Utöver nämndens styrkort styrs kvalitetsarbetet i huvudsak av den årliga 
verksamhetsplanen, samt beslutade riktlinjer för bistånd. 

 Den tidigare socialnämnden beslutade 2012 om ett kvalitetsledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete. Arbetet avstannade dock av olika anledningar. Vård- och 
omsorgsnämnden har inte följt upp arbetet med kvalitetsledningssystemet. Vid 
granskningstillfället uppges kvalitetsledningssystemet inte vara implementerat i 
verksamheten. 

 Vård- och omsorgsnämnden antog SKL:s rekommendation för arbete med ökad 
kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre i maj 2017 (§ 27).  

 Uppföljning av kvaliteten inom äldreomsorgen genomförs bl.a. genom egenkontroller 
och intern kontroll. Vi noterar att nämnden har samma egenkontroller 2019 som under 
föregående år. Det tydliggörs inte i samband med granskningen om beslut om 
egenkontroller bygger på en riskanalys. 

 Nämnden upprättar en årlig patientsäkerhetsberättelse. Däremot upprättas, vid 
granskningstillfället, ingen kvalitetsberättelse. 

 Det förekommer kvalitetsavvikelser inom särskilda boenden för äldre i kommunen. 
Under det första halvåret 2019 var fall-avvikelser och HSL-avvikelser vanligast. 

 
Efter genomförd granskning rekommenderar vi vård- och omsorgsnämnden att: 

 fastställa socialnämndens beslut om ett ledningssystem för kvalitetsarbete inom 
äldreomsorgen samt säkerställa att systemet implementeras i verksamheten i enlighet 
med Socialstyrelsens intentioner. 

 se över vilka insatser som krävs för att stärka arbetet kopplat till SKL:s 
rekommendation ”Strategi för ny teknik” och genom detta stärka rutinerna ytterligare 
kring kvalitetsarbetet nattetid inom särskilt boende. 

 säkerställa att egenkontroller genomförs fortlöpande i verksamheterna, samt besluta 
om vilka kontroller som ska genomföras baseras på en riskanalys. 
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2 Inledning 
Enligt 3 kap. 1§ Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ansvarar vårdgivaren eller den som 
bedriver socialtjänst enligt LSS för att det finns ett kvalitetsledningssystem för 
verksamheten. I föreskrifterna framgår hur kommunen ska arbeta med att planera, 
genomföra, följa upp och kontrollera samt bedriva ett systematiskt förbättringsarbete. 
Socialtjänstens insatser ska vara av god kvalitet och ska systematiskt och fortlöpande 
utvecklas och säkras. 
Enligt socialtjänstlagen (2001:453) ska kommunen verka för att äldre människor får goda 
bostäder samt för att ge dem som behöver stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig 
service. För de personer som har ett särskilt behov av stöd och omsorg, där behovet inte 
kan tillgodoses i det ordinära boendet, ska kommunen erbjuda plats vid ett särskilt 
boende. Innan plats beviljas ska en individuell prövning alltid genomföras. Kommunen har 
ett ansvar för hälso- och sjukvården samt rehabiliteringen vid de särskilda boendena. 
Mot bakgrund av ovanstående har de förtroendevalda revisorerna i Tingsryds kommun 
beslutat att genomföra en granskning av vård- och omsorgsnämndens styrning och 
uppföljning av kvaliteten inom äldreomsorgen, med särskilt fokus på kommunens 
särskilda boenden. Granskningen ingår i revisionsplanen för år 2019. 

2.1 Syfte och revisionsfrågor 
Syftet med granskningen är att bedöma om nämnden, genom sin styrning och uppföljning, 
säkerställer kvaliteten inom äldreomsorgen med fokus på de särskilda boendena.  

 Erbjuder nämnden boendeplatser för äldre utifrån olika brukares behov? 

 Har nämnden beslutat om ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom 
äldreomsorgen? 

 Finns ändamålsenliga rutiner och riktlinjer avseende kvaliteten i särskilt boende? 

 Vilka åtgärder har vidtagits för att uppfylla socialtjänstförordningens reglering 
avseende nattbemanning vid de särskilda boendena? 

 Vilka kvalitetsavvikelser är vanligast inom särskilda boenden för äldre? 

 Följs kvaliteten löpande upp? 

 Genomförs uppföljning av brukarnas uppfattning om den levererade kvaliteten vid 
särskilda boenden? 

2.2 Revisionskriterier 
Nedanstående revisionskriterier ligger till grund för revisorernas bedömningar i denna 
granskning: 

 Kommunallagen 6 kap. 6 § 
 Socialtjänstlag (2001:453) 
 Hälso- och sjukvårdslag (1982:763)
 Socialtjänstförordningen (2001:937 2 kap 3 §)
 SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
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2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer med berörda 
tjänstemän och politiker. 
Inom ramen för granskningen presenteras utfallet av den senast genomförda 
brukarundersökningen ”Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2018” samt resultatet i 2018 
års öppna jämförelser för äldreomsorgen, särskilt boende. 
Samtliga intervjuade har givits möjlighet att faktakontrollera rapporten. 

2.4 Avgränsningar 
Granskningen avser vård- och omsorgsnämnden. Granskningen fokuserar på särskilt 
boende inom äldreomsorgsverksamheten. 
I samband med granskningen har det inte genomförts några verksamhetsbesök eller 
stickprov.  
Nämndens tjänstegaranti/värdegaranti används inte som ett revisionskriterium, utan har 
endast granskats övergripande.   
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3 Resultat av granskningen 
I Tingsryds kommun finns sex kommunala äldreboenden: Konga Allhus, Solhaga, 
Solängen, Örnen, Älmegården samt Äppelgården. Kommunen har omkring 190 
boendeplatser varav 10 korttidsplatser. Vid behov används permanenta boendeplatser för 
att tillgodose behovet av växelvårdsplatser och korttidsplatser. Ett boende i kommunen, 
Älmegårdens särskilda boende i Rävmåla, är särskilt inriktad på demenssjukdomar. 
Under 2019 byggs ett nytt gruppboende inom LSS i Tingsryd tätort.  
Vård- och omsorgsnämnden har det yttersta ansvaret för patientsäkerhetsarbetet vid de 
kommunala äldreboendena. Förvaltningsledning och stab leds av vård- och omsorgschef. 
Förvaltningens stab består av vård- och omsorgschef, socialt ansvarig socionom, IT-
utvecklare, medicinskt ansvarig sjuksköterska (del av tjänst), samt medicinskt ansvarig 
rehabilitering (del av tjänst). Övriga ledningsfunktioner inom förvaltningen arbetar som 
första linjens chefer inom äldreomsorgen, omsorg funktionsnedsättning och hälso- och 
sjukvård. Vård- och omsorgschefen tillsammans med förvaltningens övriga chefer bildar 
förvaltningens ledningsgrupp. 

3.1 Målstyrning 
Utifrån kommunfullmäktiges vision1 har vård- och omsorgsnämnden beslutat om två 
nämndmål för mandatperioden (2019-2022) som avser nämndens kvalitetsarbete vid de 
särskilda boendena. Målen är: 

1. Medborgare som är i behov av stöd p.g.a. fysiska, psykiska, sociala eller andra skäl 
skall erbjudas ett individuellt anpassat stöd av hög kvalitet som bygger på 
självbestämmande och delaktighet. 

2. Medborgare skall ges möjlighet till förebyggande stöd och service på ett sätt så att 
Tingsryds kommun är en bra plats att leva och bo i. 

Enligt de intervjuade följs målen upp en gång per år i kommunens digitala system Stratsys. 
Delmål beslutas av nämnden inför varje verksamhetsmål i ett s.k. styrkort. Se bilaga 1 för 
beslutade nämndmål för mandatperioden, uppföljningsbara mått samt nämndens mål för 
2019. 
Utöver beslutat styrkort styrs kvalitetsarbetet inom särskilt boende, enligt de intervjuade, 
i huvudsak av nämndens årliga verksamhetsplan. 

3.2 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
Den tidigare socialnämnden beslutade 2012-06-12 (§ 141) att införa ett ledningssystem 
för kvalitetsarbetet inom dåvarande verksamhetsområde. Enligt de intervjuade 
påbörjades ett arbete med ett nytt ledningssystem under slutet av 2012. Enligt uppgift 
avstannade dock arbetet när fullmäktige beslutade om en kommunal omorganisation 
2014. Därtill valde ett flertal av de tjänstemän som arbetade med det nya 
kvalitetsledningssystemet att lämna sina tjänster i samband med omorganisationen. Enligt 
de intervjuade var tjänsterna vakanta under en längre period, vilket påverkade att arbetet 
med ledningssystemet avstannade. 

                                                
1Kommunfullmäktiges vision - ”Vård och omsorg av hög kvalitet efter behov med bästa 
bemötande och delaktighet” 
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Kommunens nya politiska organisation, som gäller från och med april 2017, innebär bl.a. 
att verksamheten Vård- och omsorg numera är organiserad under vård- och 
omsorgsnämnden. Vård- och omsorgsnämnden har enligt de intervjuade inte följt upp den 
tidigare socialnämndens beslut om att införa ett ledningssystem för kvalitet inom 
äldreomsorgen. Vid granskningstillfället finns det inget implementerat 
kvalitetsledningssystem som utgår från Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. 

3.3 Riktlinjer och rutiner 
Riktlinjer för bistånd 
I juni 2018 beslutade nämnden (§ 82) om riktlinjer för bistånd. Riktlinjerna har arbetats 
fram utifrån socialtjänstlagen, socialstyrelsens föreskrifter samt kommunens mål för äldre- 
och funktionshinderomsorg. I riktlinjerna framgår bl.a. nämndens mål och verksamhetsidé 
för äldre- och funktionshinderomsorgen samt vilket ansvar kommunen har enligt gällande 
lagstiftning.  
 
Riktlinjerna för bistånd tydliggör även rutiner för handläggning av ärenden d.v.s. ansökan, 
utredning och beslut samt vilken dokumentation som ska genomföras och vad som ska 
framgå av denna. Vidare framgår kriterierna för att beviljas plats vid särskilt boende i 
kommunen:  
 
 Den enskilde har ett stort behov av hjälp i kombination med en oförmåga att tillkalla 

hjälp. 
 Den enskilde har svårigheter att orientera sig i tid och rum. 
 Den enskilde uttrycker oro, stör grannar/närstående och/eller är i fara för sig själv. 
 Den enskildes hjälpbehov kan inte tillgodoses av hemtjänst på ett sådant sätt att det 

tillförsäkrar den enskilde en skälig levnadsnivå. 
 Den enskilde som har fyllt 90 år och som ansöker om denna insats, och är 

stadigvarande bosatt i Tingsryds kommun, kan beviljas denna insats genom förenklad 
biståndsbedömning enligt SoL 4 kap. 2 §. 

 
Det är alltid den enskildes individuella behov och förutsättningar som ska styra. Vid 
bedömningen eftersträvas alltid en helhetssyn på individens situation och möjligheter där 
sociala, fysiska, psykiska och existentiella behov ska beaktas. Prioritering för att verkställa 
en plats vid ett särskilt boende går till den enskilde med störst omsorgsbehov och som 
tillhör något av de fyra första kriterierna ovan. 
 
Riktlinjerna tydliggör rutinbeskrivningar för brukares genomförandeplaner, kontaktmän, 
boendestöd och hemtjänst. Slutligen klargör riktlinjerna nämndens rutiner för sekretess 
och tystnadsplikt, vilken rapporteringsskyldighet som finns samt vad som gäller för god 
man och förvaltare. 
Nämndens tjänstegaranti/värdighetsgaranti  
Vård- och omsorgsnämndens tjänstegaranti/värdighetsgaranti inom äldreomsorgen är 
framtagen för att stärka kvaliteten på de tjänster som kommunen erbjuder. Garantierna 
förtydligar kommunens ansvar och är både ett löfte och en upplysning om vad 
kommuninvånarna kan förvänta sig. Garantierna är en del av nämndens kvalitetsarbete. 
I sina garantier lovar nämnden följande: 

 Du får kontakt med handläggare inom sju arbetsdagar när du anmält behov av 
hemtjänst eller äldreboende. 
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 Genomförandeplan erbjuds när dina insatser påbörjas och färdigställs inom en 
månad. 

 Kontaktman utses i samband med verkställigheten av insatserna. 

 Bemöta dig vänligt och med respekt och vi ska lyssna på dina önskemål och åsikter. 

 Den personal du möter bär identitetskort som bekräftar att de arbetar inom 
äldreomsorgen. 

 
Övriga riktlinjer och rutinbeskrivningar som vi erhållit och granskat i samband med denna 
granskning är: 

 Riktlinjer för avvikelser, senast reviderad i maj 2019 

 Handlingsplan för demensomsorgen i Tingsryds kommun, fastställd av vård- och 
omsorgsnämnden i april 2019 

 Ansvarsfördelning inom demensområdet, reviderad januari 2019 

 Rätten att få åldras tillsammans – parboendegarantin 

 Rutin vid hantering av Lex Sarah 

 Rutin: Bemötande plan vid hotfulla situationer 

 Rutiner för brukarens måltider, från oktober 2016 

 Rutin för kommunikation mellan omvårdnadspersonal och sjuksköterska 

 Rutin för teamträffar inom vård- och omsorgsförvaltningen 

 Rutin när omsorgstagare som ska ha insatser från äldre- och 
funktionshinderomsorgen inte öppnar, inte är hemma eller inte svarar vid insatsen 
telefonkontakt 

 Region Kronobergs äldrestrategi (Regionsamverkan) 

 Region Kronobergs handlingsplan för äldre (Regionsamverkan) 
 
Enligt de intervjuade har en kvalitetsgrupp, bestående av medicinskt ansvarig 
sjuksköterska (MAS), medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) samt socialt ansvarig 
socionom (SAS), granskat förvaltningens samtliga riktlinjer och rutinbeskrivningar under 
2019. Syftet har varit att identifiera eventuella underlag med behov av revidering samt att 
gallra ut inaktuella underlag. 

3.3.1 Rutiner för nattbemanning 
Regeringen beslutade i februari 2016 att införa en ny bestämmelse om bemanning i 
socialtjänstförordningen (2001:937). Bestämmelsen (SoF, 2 kap. 3 §) gäller särskilda 
boenden för äldre och trädde i kraft den 15 april 2016. Förordningens nya bestämmelser 
är enligt följande: 
”Vid ett särskilt boende ska det, utifrån den enskildes aktuella behov, finnas tillgång till 
personal dygnet runt som utan dröjsmål kan uppmärksamma om en boende behöver stöd 
och hjälp. Den boende ska ges det stöd och den hjälp som behövs till skydd för liv, 
personlig säkerhet och hälsa.” 
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Utifrån Socialstyrelsens nya bestämmelser arbetade Sveriges kommuner och landsting 
(SKL) fram en rekommendation i fyra delar. Vård- och omsorgsnämnden antog SKL:s 
rekommendation för arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre i maj 2017 
(§ 27). Enligt de intervjuade arbetar förvaltningen vid granskningstillfället utifrån denna 
rekommendation. De fyra rekommendationerna samt tillhörande kommentar kring hur 
nämnden/förvaltningen arbetar utifrån rekommendationen vid granskningstillfället 
redogörs i nedanstående tabell. 
Tabell 1 

SKL:s rekommendation Nuläge i Tingsryds kommun 

Koll på läget 
Ledningen behöver i större 
utsträckning ta reda på hur 
arbetet bedrivs nattetid. 

Vid granskningstillfället sker individuella bedömningar 
kring hjälpbehov genom biståndsbeslut. 
Arbetsplatsträffar genomförs enligt uppgift regelbundet. 
Nattpersonal är enligt rutin även delaktiga i teamträffar 
vid behov. Nattpersonal är enligt intervjuade stationerad 
på särskilt boende enligt rekommendation.  

Individens behov 
En planering behöver genomföras 
med den äldre och den äldres 
anhöriga vad gäller 
omsorgsinsatser och tillsyn även 
nattetid. 

Vid granskningstillfället finns och används 
genomförandeplaner2 vid samtliga äldreboenden i 
kommun. Det pågår extra insatser för att säkerställa att 
nattens insatser finns dokumenterade i planerna. Vid 
granskningstillfället pågår en implementering av 
metodiken ”Individens behov i centrum” (IBIC). 

Strategi för ny teknik 
Kommunen bör ta fram en 
teknikstrategi som omfattar såväl 
infrastruktur, informationssäkerhet 
och tillämpning av lagstiftning. 

Enligt de intervjuade kvarstår stora insatser inom särskilt 
boende avseende digitala hjälpmedel och välfärdsteknik. 
Vid granskningstillfället pågår ett upphandlingsarbete 
avseende trygghetskameror. Vidare genomförs en 
utbyggnad av wi-fi vid samtliga särskilda boenden i 
kommunen under 2019. 

Ledarskap 
Ledarskapet inom särskilt boende 
för äldre behöver stärkas för att 
förändringsarbetet med att 
identifiera och införa nya 
arbetssätt ska säkerställas. 

Nämnden har en områdeschef i beredskap utanför 
kontorstid under årets alla dagar och nätter. 
Områdeschefer genomför besök nattetid, enligt beslutad 
plan, en gång per termin vid de särskilda boendena. 
Vidare träffar områdeschefer nattpersonalen på 
morgonen. 

3.4 Kontroll och uppföljning av kvalitetsarbetet 
Riskanalyser 
Nämnden ska enligt socialtjänstlagen säkerställa att missförhållanden eller en påtaglig 
risk för ett missförhållande dokumenteras, utreds och avhjälps. Allvarliga 
missförhållanden eller risker för allvarliga missförhållanden ska snarast anmälas till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Med syfte att minska risken för missförhållanden 
bör nämnden enligt Socialstyrelsen fortlöpande bedöma om det finns risk (riskanalys) för 
att händelser kan inträffa som kan medföra brister i verksamhetens kvalitet. För varje 
sådan händelse ska nämnden delvis uppskatta sannolikheten för att händelsen inträffar 
och delvis bedöma vilka negativa konsekvenser som skulle kunna bli följden av 

                                                
2 Genomförandeplaner beskriver hur omsorgstagaren vill att beviljade insatser utförs. Ur ett 
omsorgstagarperspektiv är det viktigt att genomförandeplanen hålls uppdaterad och aktuell.  
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händelsen. Riskanalysen kan ha koppling t.ex. till klagomål, synpunkter och avvikelser, 
men även nämndens arbete med egenkontroller. 
I samband med granskningen har vi inte erhållit några underlag som tydliggör att nämnden 
genomför fortlöpande riskanalyser av kvalitetsarbetet inom särskilt boende. 
Uppföljning genom egenkontroll  
I syfte att minska risker i verksamheten ska löpande egenkontroller genomföras i 
nämndens verksamheter. Syftet bör, enligt SOSFS 2011:9, vara att kontrollera att 
verksamheten bedrivs enligt de processer och rutiner som ingår i verksamheten. Valet av 
egenkontroller bör bygga på en riskanalys. Enligt de intervjuade ska följande 
egenkontroller genomföras under september och november 2019: 

 Egenkontroll av följsamhet till basala hygienrutiner vid samtliga särskilda boenden. 

 Extern apoteksgranskning av basförråd och vårdtagares läkemedelsskåp. 
Granskningen genomförs av sjuksköterskor.  

Vi noterar att förvaltningen beslutat om att genomföra samma egenkontroller som 
genomfördes under 2018. Enligt de intervjuade gjordes bedömningen att det fanns ett 
behov av att följa upp 2018 års resultat av egenkontrollerna. Vi har inte erhållit underlag 
som visar att beslutet av egenkontroller bygger på en riskanalys. Vi har inte heller erhållit 
underlag som tydliggör om det genomförts några löpande egenkontroller under våren 
2018. Av vad vi erfar ska de första egenkontrollerna genomföras i september och 
november 2019. 
Intern kontroll  
Inom ramen för intern kontroll, som har sin grund i kommunallagens krav, har vård- och 
omsorgsnämnden inför 2019 beslutat om följande kontrollmål som kan kopplas till 
nämndens kvalitetsarbete inom äldreomsorgen: 

 Rutin för att närvaromarkera vid larm inom hemtjänst och särskilt boende. 
Att inte närvaromarkera kan skapa otrygghet hos omsorgstagare och dess anhörig samt 
misstro mot förvaltningen.  
Uppföljningen av intern kontrollen genomförs i slutet av verksamhetsåret. 
Övrig uppföljning av kvalitetsarbetet  
Utöver uppföljning genom egenkontroll och intern kontroll genomförs annan uppföljning 
av verksamheten genom bl.a. Senior Alert, ett nationellt kvalitetsregister. Registret 
erbjuder en struktur och systematik att bedöma risker och planera åtgärder för patienter i 
förhållande till de bedömda riskerna, samt att synliggöra resultat på enhetsnivå. 
Riskbedömningen avser: risk för undernäring, risk för fall, risk för trycksår samt risk för 
dålig munhälsa. Målet inför 2019 är, enligt patientsäkerhetsberättelsen, att öka 
användningen av Senior Alert som stöd för omvårdnadsåtgärder. 
Nämnden upprättar årligen en patientsäkerhetsberättelse vars syfte bl.a. är att redogöra 
resultat som uppnåtts föregående år men även beskriva hur vårdgivaren har arbetat för 
att identifiera, analysera och minska riskerna i vården. Nämnden upprättar, vid 
granskningstillfället, inte någon årlig kvalitetsberättelse3 i enlighet med SOSFS 2011: 9.  
En tydligare mötesstruktur på ledningsnivå infördes under 2018 för att förenkla 
informationsöverföring och snabbare återkoppling till verksamheten. Även regelbundna 
möten inom hälso- och sjukvårdsorganisationen, s.k. HSL-möten, har införts. Under HSL-

                                                
3 Skillnaden mellan det lagstadgade kravet på en patientsäkerhetsberättelse och det allmänna rådet om en 
kvalitetsberättelse ligger i berättelsens omfattning. Patientsäkerhet handlar om skydd mot vårdskada. Kvalitetsbegreppet 
kan innefatta mer än enbart arbetet med patientsäkerhet. 
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mötena informerar MAS om riktlinjer och rutiner, samt återkopplar avvikelser och 
klagomål. Syftet med mötena är att skapa en dialog och ett informationsutbyte. 

3.5 Nämndens avvikelsehantering 
Hälso- och sjukvårdspersonalen är enligt patientsäkerhetslagen (2010: 659) skyldiga att 
bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. Personalen ska i detta syfte till vårdgivaren 
rapportera risken för vårdskador, samt händelser som har medfört eller kunnat medföra 
en vårdskada. 
Samtliga avvikelser ska riskbedömas utifrån en allvarlighetsgrad och sannolikhet att 
avvikelsen kan inträffa igen. Riskanalysen är avgörande för vilken typ av åtgärd som ska 
vidtas. Enligt patientsäkerhetsberättelsen 2018 behöver avvikelsehantering i 
verksamheten utvecklas. Vidare framgår att det under 2018 inte genomförts riskanalyser 
i den utsträckning som krävs. Enligt uppgift har arbetet med att utveckla arbetet med 
avvikelsehantering fortskridit under 2019. Bl.a. har ett nytt verksamhetssystem, VIVA, 
införts. Det nya systemet beskrivs som mer användarvänligt och möjliggör bl.a. att flera 
yrkeskategorier kan arbeta aktivt samtidigt med åtgärder som dokumenteras i systemet. 
Det nya systemet tydliggör även om avvikelsen avser socialtjänstlagen eller hälso- och 
sjukvårdslagen. 
Rutiner för avvikelserapportering  
När en avvikelse eller risk för avvikelse inträffat ska den inblandade personalen skriva en 
avvikelserapport i verksamhetssystemet. Rapporten skickas automatiskt till ansvarig chef 
på enheten/området där händelsen inträffat. I rapporten ska det framgå en beskrivning av 
ärendet, vilka personer som kan ta del av rapporter samt vem som är ansvarig för 
uppföljningen av ärendet. Varje profession som är mottagare i en avvikelse gör sin 
bedömning av avvikelsen och dokumenterar därefter ett åtgärdsförslag i 
uppföljningen/utredningen. 
Allvarliga avvikelser rapporteras till MAS/MAR/SAS för ställningstagande om fortsatt 
utredning. Avvikelser som rapporteras till MAS/MAR/SAS ska återkopplas till 
verksamheten tillsammans med åtgärdsförslag för att minska risken för att händelsen 
återupprepas. Allvarligare avvikelser, som kräver fortsatt utredning, redovisas för 
ledningsgruppen. Beslut om utredning och anmälan enligt lex Maria görs av MAS på 
delegation av vård- och omsorgsnämnden. Beslut om anmälan enligt lex Sarah görs av 
Vård- och omsorgsnämnden. Utredning enligt Lex Sarah görs av SAS. 
Avvikelser som uppkommer mellan kommunen och Region Kronoberg skickas till MAS 
som följer upp ärendet i den länsgemensamma gruppen. 
En genomgång av avvikelser sker vid teamträffar/arbetsplatsträffar på enheten/området. 
Syftet med genomgången är att personalen ska analysera och besluta om eventuella 
åtgärder och uppföljning. 
Statistik över avvikelser  
I samband med granskningen har vi erhållit statistik kring nämndens avvikelser vid 
särskilda boenden. Vid granskningstillfället har förvaltningen sammanställt statistiken som 
berör det första halvåret 2019. För att kunna få en fruktbar jämförelse efterfrågade vi 
statistik från första halvåret 2018. Notera att förvaltningen hade två olika 
verksamhetssystem för avvikelserapportering under granskade perioder. Detta kan enligt 
de intervjuade förklara att t.ex. fall-avvikelser specificerats under 2019. Se nedanstående 
tabell för statistik. 
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Tabell 2 

 2018-01-01 – 2018-06-30 2019-01-01 – 2019-06-30 

 Särskilt boende Särskilt boende 

HSL-
avvikelse 

519 226 

SoL-
avvikelse 

27 42 

Fall-avvikelse - 367 

Totalt 546 635 

Vi kan konstatera ett totalt ökat antal avvikelserapporter från särskilt boende vid 
jämförelse mellan perioderna. Enligt de intervjuade ser förvaltningen detta som en 
kvalitetssäkring och att det nya systemet fångar fler avvikelser för hantering. 
Under 2018 anmäldes tre utredningar enligt Lex Maria till IVO. Samtliga tre avsåg 
förväxlingar, dvs. brister i ID-kontroll. Enligt patientsäkerhetsberättelsen 2018 upptäcktes 
samtliga tre händelser i tid och ingen brukare kom till skada. 

3.6 Upplevd kvalitet utifrån brukarnas perspektiv 
För att följa upp den upplevda kvaliteten utifrån brukarnas perspektiv ges brukare i 
kommunen och/eller deras anhöriga möjlighet att besvara Socialstyrelsens årliga enkät 
”Så tycker äldre om äldreomsorgen”. Resultatet av enkäten kommuniceras ut i 
verksamheten av områdescheferna och enhetschefer vid arbetsplatsträffar. I 
nedanstående avsnitt redogörs resultatet av undersökningen 2018 samt resultatet i 
Öppna jämförelser 2018 avseende särskilda boenden. 
Brukarundersökning, 2018, särskilt boende, Tingsryds kommun  
Syftet med Socialstyrelsens enkät ”Så tycker äldre om äldreomsorgen 2018” är att 
kartlägga de äldres uppfattning om sin vård och omsorg. Enkäten redogörs för nämnden 
en gång per år och kommuniceras till personal genom bl.a. teamträffar och vid 
arbetsplatsträffar. Svaren i enkäten kommuniceras till anhöriga i samband med 
anhörigträffar eller brukarråd. Enligt de intervjuade använder nämnden resultatet bl.a. för 
jämförelser med andra kommuner och verksamheter, men främst i samband med beslut 
om nya mål för verksamheterna d.v.s. i syfte att bidra till utveckling och förbättring av 
vården och omsorgen om de äldre i kommunen. 
Samtliga personer, 65 år och äldre, som den 31 december 2017 hade boende på ett 
särskilt boende, har fått möjlighet att besvara enkäten. I Tingsryds kommun besvarades 
enkäten av 78 personer, dvs. 51,3 % av de tillfrågade. Det kan jämföras med rikets totala 
svarsfrekvens som var 49, 4 % (35 432 personer). 
Nedan redogörs övergripande upplevelser hos de svarande i kommunen kring kvaliteten 
inom äldreomsorgen. Vidare redogörs ett antal frågor där kommunen skiljer sig från riket. 
För detaljerad redovisning av svaren i enkäten se mer om undersökningen på 
www.socialstyrelsen.se/aldreundersokning. 
De fem frågor där andelen positiva svar var som högst var: 

 Får bra bemötande från personalen (92 %) 

 Känner sig trygg på sitt äldreboende (90 %) 
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 Känner förtroende för personalen (89 %) 

 Är sammantaget nöjd med äldreboendet (88 %) 

 Har lätt att få kontakt med personalen på äldreboendet vid behov (88 %) 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att en hög andel anser sig får ett bra bemötande 
från personalen, att de känner sig trygga på sitt boende samt att de känner förtroende för 
personalen. 
De fem frågor där andelen positiva svar var lägst var: 

 Besväras inte av ensamhet (24 %) 

 Vet vart man vänder sig med synpunkter och klagomål (45 %) 

 Har lätt att få träffa läkare vid behov (47 %) 

 Personalen brukar informera om tillfälliga förändringar (52 %) 

 Möjlilgheterna att komma utomhus är bra (59 %) 
Vi kan konstatera att en stor andel av de svarande (76 %) besväras av ensamhet samt 
att fler än hälften av de svarande inte vet vart man vänder sig med synpunkter och 
klagomål (55 %) samt uppger att de inte har lätt att träffa läkare vid behov (53 %). 
Boendemiljö 
Sammantaget uppger 88 % att de är nöjda med sitt äldreboende i Tingsryds kommun, 
vilket är högre än riket i genomsnitt (81 %). Enligt enkäten var det 88 % av de svarande 
som fick plats på det äldreboende som de ville bo på. Det kan jämföras med riket, 87 %. 
Brukare i Tingsryds kommun är mer positiva till trivseln inomhus och utomhus i jämförelse 
med riket. 
Mat- och måltidsmiljö  
Omkring 77 % av de svarande i kommunen upplever att maten smakar bra. Det kan 
jämföras med riket 74 %. Ca 72 % upplever måltiderna som en trevlig stund på dagen, i 
jämförelse med riket 68 %. 
Trygghet  
Ca 89 % av de svarande uppger att de känner förtroende för personalen på sitt 
äldreboende. Det kan jämföras med riket 85 %. 
Sociala aktiviteter  
Endast 24 % av de svarande i kommunen besväras inte av ensamhet. Det innebär att 76 
% gör det. I jämförelse med riket, 65 %, som besväras av ensamhet. Samtidigt uppger 69 
% av de boende att de är nöjda med de aktiviter som erbjuds vid boendet samt 59 % att 
det finns bra möjligheter att komma utomhus. 
Tillgänglighet  
Andelen svarande som uppger att det är lätt att få träffa en sjuksköterska eller läkare vid 
behov är lägre än riket. Däremot uppger fler svarande i kommunen (88 %) att det är lätt 
att få kontakt med personalen vid äldreboendet i jämförelse med riket (83 %). 
 
Öppna jämförelser, 2018, särskilt boende, Tingsryds kommun  
Öppna jämförelser inom socialtjänsten arbetas fram av Socialstyrelsen i samverkan med 
SKL, Vårdföretagarna och Famna. Resultatet baseras huvudsakligen på information från 
en kommunenkät under januari-februari 2018.  
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För varje nyckeltal rangordnas alla kommuner efter sina resultat och de bästa resultaten 
(25 %) har grön färg, de sämsta (25 %) har en röd färg och de i mitten (50 %) har en gul 

färg. Saknas data i något nyckeltal anges det med en grå färg. 
Färgsättningen visar om kommunen har ett bra eller dåligt resultat i 
jämförelse med andra kommuner. Det talar inte nödvändigtvis om ifall 
resultatet är bra eller dåligt. En kommun kan ha ett dåligt resultat i 
jämförelse med andra kommuner, vilket ger en röd färg, trots att 
resultatet egentligen är bra (och vice versa). Nedan redogörs 
resultatet för Öppna jämförelser socialtjänst 2018, Tingsryds 
kommun, särskilt boende.  

 
Av resultatet kan vi konstatera att Tingsryds kommun i en av tretton nyckeltal tillhör de 25 
% kommuner som är minst positiva (röd) till kvaliteten inom ramen för nyckeltalet. 
Nyckeltalet avser boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst två organiserade 
och gemensamma aktiviteter under vardagar. Enligt de intervjuade har nämnden som mål 
att erbjuda sju organiserade aktiviteter per vecka under 2019. I nio av tretton nyckeltal 
tillhör kommunen den grupp som placerat sig i mitten (gul), dvs. den grupp som består av 
50 % av alla svarande kommuner. Nyckeltalen avser bl.a. inflytande och tillräcklig tid, 
bemötande, förtroende och trygghet, kontakt med personal, trycksår och nedsatt 
munhälsa, mat och måltidsmiljö samt aktiviteter och känsla av ensamhet. Avseende tre 
nyckeltal tillhör kommunen de grupp om 25 % (grön) som upplever sig som mest positiva 
till nyckeltalet. Dessa nyckeltal avser helhetssynen på äldreboendet, väntetid för att få 
plats vid ett av kommunens särskilda boenden samt boendemiljön.  
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4 Slutsats och rekommendationer 

4.1 Svar på revisionsfrågor 
Erbjuder nämnden boendeplatser för äldre utifrån olika brukares behov?  
Vård- och omsorgsnämnden erbjuder boende för äldre i form av platser vid särskilt boende 
eller korttidsplatser. Vård erbjuds även i det ordinära boendet (hemtjänst). Ett boende i 
kommunen erbjuder platser med särskild inriktning på demenssjukdomar. 
Har nämnden beslutat om ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom 
äldreomsorgen?  
Den tidigare socialnämnden beslutade 2012-06-12 (§ 141) att införa ett ledningssystem 
för kvalitetsarbetet inom dåvarande verksamhetsområde. Enligt uppgift avstannade dock 
arbetet när fullmäktige beslutade om en kommunal omorganisation. Den nya vård- och 
omsorgsnämnden har inte följt upp den tidigare socialnämndens beslut och vid 
granskningstillfället uppges ledningssystemet inte vara implementerat i verksamheten.  
Finns ändamålsenliga rutiner och riktlinjer avseende kvaliteten i särskilt boende? 
Nämndens kvalitetsarbete i särskilt boende styrs främst av nämndens verksamhetsplan, 
styrkort (mål), beslutade riktlinjer om bistånd samt nämndens 
tjänstegaranti/värdighetsgaranti. Utöver det finns ett antal riktlinjer (som beslutats av 
nämnden) och rutiner (förvaltningsspecifika) som på något sätt avser nämndens 
kvalitetsarbete vid de särskilda boendena. Vår bedömning är att erhållna riktlinjer och 
rutinbeskrivningar är ändamålsenligt utformade utifrån ett kvalitetsperspektiv. 
Vilka åtgärder har vidtagits för att uppfylla socialtjänstförordningens reglering 
avseende nattbemanning vid de särskilda boendena?  
Vård- och omsorgsnämnden antog SKL:s rekommendation för arbete med ökad kvalitet 
nattetid i särskilt boende för äldre i maj 2017 (§ 27). Enligt de intervjuade arbetar 
förvaltningen vid granskningstillfället utifrån denna rekommendation. Se tabell 1, s.7, för 
beskrivning av hur nämnden/förvaltningen vid granskningstillfället arbetar utifrån 
respektive rekommendation. 
Följs kvaliteten löpande upp?  
Vi kan konstatera att nämnden följer upp kvaliteten inom särskilt boende genom bl.a. 
egenkontroll och intern kontroll. Avseende uppföljning genom egenkontroller noterar vi att 
förvaltningen beslutat om att genomföra samma kontroller under 2019 som under 2018. 
Vi har inte erhållit underlag som visar att beslut av egenkontroller bygger på en 
riskanalysanalys. Vi har inte heller erhållit underlag som tydliggör att det genomförts några 
löpande egenkontroller under 2019. Av vad vi erfar ska de första egenkontrollerna 
genomföras i september och november 2019. 
Nämnden upprättar årligen en patientsäkerhetsberättelse vars syfte bl.a. är att följa upp 
och redogöra resultat som uppnåtts föregående år. Syftet är även beskriva hur nämnden 
arbetat för att identifiera, analysera och minska riskerna i vården. Nämnden upprättar, vid 
granskningstillfället, inte någon årlig kvalitetsberättelse i enlighet med SOSFS 2011: 9.  
Vilka kvalitetsavvikelser är vanligast inom särskilda boenden för äldre?  
Under första halvåret 2019 inkom flest fall-avvikelser (367 stycken) från särskilt boende. 
HSL-avvikelser (226 stycken) var näst vanligast och SoL-avvikelser (42 stycken) minst 
vanliga.  
Genomförs uppföljning av brukarnas uppfattning om den levererade kvaliteten vid 
särskilda boenden?  
Brukare i kommunen ges möjlighet att varje år besvara Socialstyrelsens enkät ”Så tycker 
äldre om äldreomsorgen”. Syftet är att följa upp deras uppfattning om den levererade 
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kvaliteten inom äldreomsorgen. Resultatet av enkäten kommuniceras ut i verksamheten 
av områdescheferna och enhetschefer vid arbetsplatsträffar.  

4.2 Slutsats 
 
Vår sammanfattande bedömning är att vård- och omsorgsnämnden i flera delar arbetar 
systematiskt med kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen. Samtidigt bedömer vi att 
nämnden kan stärka sin styrning, kontroll och uppföljning av kvalitetsarbetet. 
 
En förutsättning för ett systematiskt förbättringsarbete är enligt vår bedömning en 
formaliserad struktur för arbetet. En bra struktur innebär att formalisera kvalitetsmål, 
rutiner för riskanalyser, rutin för egenkontroll, rutiner för att ta emot och utreda klagomål 
och synpunkter samt rutiner för att sammanställa och analysera inkomna rapporter, 
klagomål och synpunkter. Vi bedömer att nämnden i flera hänseende säkerställer detta. 
Vi kan, i samband med granskningen, konstatera att nämnden styr sitt kvalitetsarbete 
utifrån fastställda styrkort (verksamhetsmål) och riktlinjer, som ska fungera som stöd i det 
löpande arbetet vid de särskilda boendena. Vi bedömer det som positivt att nämnden bl.a. 
tar hänsyn till resultatet i brukarundersökningen inför beslut av de årliga 
verksamhetsmålen.  
 
Utifrån resultaten från bl.a. riskanalyser, egenkontroll, analys av klagomål och synpunkter 
ska rutiner finnas så att åtgärder ska kunna vidtas för att säkra verksamhetens kvalitet. Vi 
bedömer att nämnden i delar säkerställer detta. Det som sker på verksamhetsnivå ska 
enligt vår bedömning fullt ut kunna bidra till effektivare mål och strategier på ledningsnivå. 
Mål och strategier ska samtidigt bidra till ökad kvalitet i verksamheten. Vi saknar, vid 
granskningstillfället, en övergripande struktur som kan skapas av ett 
kvalitetsledningssystem. Nämndens styrning av kvalitetsarbetet bör enligt vår bedömning 
stärkas genom att säkerställa att kvalitetsledningssystemet implementeras i 
verksamheten i enlighet med Socialstyrelsens intentioner som framgår i SOSFS 2011: 9. 
 
Minst en gång om året bör kvalitetsledningssystemet revideras av nämnden för att 
bedöma dess lämplighet och effektivitet. Som underlag för bedömningen kan t.ex. 
verksamhetsplaner, styrkort, resultat från egenkontroll, registreringar av klagomål och 
avvikelser, samt genomförda förbättringsåtgärder användas. 
 
Det är, enligt vår bedömning, en viktig uppgift att fortlöpande sammanställa information 
från olika källor för att ge beslutsfattare en övergripande och korrekt bild av kvaliteten 
inom äldreomsorgen. För att åstadkomma förbättringar i verksamheten bör beslut utifrån 
riskanalyser, egenkontroll, utredningar av klagomål och synpunkter omsättas till exempel 
i verksamhetsplaner, handlingsplaner, målstyrning och budget. Vi bedömer att nämnden 
till viss del gör det vid granskningstillfället. Samtidigt bedömer vi att nämnden bör stärka 
sin kontroll och uppföljning genom att bl.a. säkerställa att det genomförs fortlöpande 
riskanalyser i verksamheten. 
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4.3 Rekommendationer 
Efter genomförd granskning rekommenderar vi vård- och omsorgsnämnden att: 

 fastställa socialnämndens beslut om ett ledningssystem för kvalitetsarbete inom 
äldreomsorgen samt säkerställa att systemet implementeras i verksamheten i enlighet 
med Socialstyrelsens intentioner. 

 se över vilka insatser som krävs för att stärka arbetet kopplat till SKL:s 
rekommendation ”Strategi för ny teknik” och genom detta stärka rutinerna ytterligare 
kring kvalitetsarbetet nattetid inom särskilt boende. 

 säkerställa att egenkontroller genomförs fortlöpande i verksamheterna, samt besluta 
om vilka kontroller som ska genomföras baseras på en riskanalys. 

 
 
 
KPMG, dag som ovan  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Anna Hammarsten 

Verksamhetsrevisor 
son 

d kommunal yrkesrevisor 
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Bilaga 1 – Nämndmål, mått 

Kommunfullmäktiges vision  

”Vård och omsorg av hög kvalitet efter behov med bästa bemötande och delaktighet” 

Nämndmål Beslutade mått Mål 2019 

Medborgare som är i behov 
av stöd på grund av fysiska, 
psykiska, sociala eller andra 
skäl skall erbjudas ett 
individuellt anpassat stöd av 
hög kvalitet som bygger på 
självbestämmande och 
delaktighet. 

Andel som är 
nöjda/mycket nöjda med 
sitt särskilda boende, % 

90 

Andel som är 
mycket/ganska nöjda med 
sin hemtjänst, % 

90 

Antal hemtjänstpersonal 
som i genomsnitt besöker 
en brukare under 14 
dagar. 

Högst 10 personer 

Nattfasta för brukare på 
särskilt boende 

Högst 11 timmar 

Andel som är 
nöjda/mycket nöjda med 
anhörigstödet som 
erbjuds, % 

90 

Andel nöjda 
omsorgstagare, % 

90 

Andel som tycker det är 
lätt att få träffa 
sjuksköterska i särskilt 
boende vid behov, % 

75 

Medborgare skall ges 
möjlighet till förebyggande 
stöd och service på ett sätt så 
att Tingsryds kommun är en 
bra plats att leva och bo i. 

Antal träffar 
anhörigsamordnaren har 
per år med anhöriggrupper 

Minst 30 

Antal Seniorträffar per år 
fördelat på de sju största 
orterna i kommunen 

Minst 300 

Antal aktiviteter som 
erbjuds på särskilt boende 
per vecka 

Minst 7 

Antal anhörigträffar på 
varje särskilt boende per 
år. 

Minst 6 
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