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1(1)

Postadress
Sjöbo kommun
275 80  SJÖBO

Besöksadress
Gamla Torget 10
Sjöbo

Telefon
0416-270 00
(växel)

Fax
0416-51 17 92

Bankgiro
662-7574

Internet
www.sjobo.se

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Dnr 

2016/47

Vård och omsorgsförvaltningen
Cecilia Perry
Medicinskt ansvarig sjuksköterska

 

Patientsäkerhetsberättelse 2015 samt Patientsäkerhetsplan 2016

Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
1.Organisation för patientsäkerhetsarbetet inom vård- och omsorgsnämndens
verksamhetsområde 2016 fastställs enligt bilaga till protokollet.
2.Vård- och omsorgsnämnden godkänner patientsäkerhetsberättelse för 2015 enligt bilaga 
till protokollet.
3.Plan för patientsäkerhetsarbetet 2016, enligt bilaga till protokollet, godkänns.
4.Verksamhetschef enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) har ansvaret för att årligen, 
tillsammans med medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) upprätta 
patientsäkerhetsberättelse. Arbetet ska vara klart för att behandlas i vård- och 
omsorgsnämnden i mars.

Sammanfattning av ärendet
Patientsäkerhetslagen (2010:569) har till syfte att främja patientsäkerheten inom hälso-och
sjukvården genom att tydliggöra vårdgivarens ansvar. Vårdgivaren ska arbeta
förebyggande genom ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. I detta ingår att årligen
upprätta en patientsäkerhetsberättelse (senast 1 mars) samt en plan för innevarande år.

Beslutsunderlag
Förslag till Patientsäkerhetsberättelse för 2015 samt patientsäkerhetsplan för 2016, 
upprättade av medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Perry redovisas vid sammanträdet.

Vård och omsorgsförvaltningen

Cecilia Perry
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
AnsvarigTlfn 
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Postadress
Sjöbo kommun
275 80  SJÖBO

Besöksadress
Gamla Torget 10
Sjöbo

Telefon
0416-270 00
(växel)

Fax
0416-51 17 92

Bankgiro
662-7574

Internet
www.sjobo.se

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Dnr 

2016/48

Vård och omsorgsförvaltningen
Cecilia Perry
Medicinskt ansvarig sjuksköterska

 

Avvikelserapportering 2015

Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden tackar för informationen och lägger denna till handlingarna.
Redogörelse för rapporterade avvikelser under hela 2016 skall lämnas till vård- och 
omsorgsnämnden i mars 2017.

Sammanfattning av ärendet
Enligt fastställd rutin inom vård- och omsorg skall samtliga händelser i verksamheten, som
avviker från det förväntade eller önskade förloppet, rapporteras till sjuksköterska och till
närmsta chef samt årligen, som en sammanställning, anmälas till vård- och
omsorgsnämnden.

Beslutsunderlag
Redovisning av rapporterade avvikelser under 2015 lämnas av medicinskt ansvarig 
sjuksköterska, Cecilia Perry vid vård- och omsorgsnämndens sammanträde.

Vård och omsorgsförvaltningen

Cecilia Perry
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
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Postadress
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TJÄNSTESKRIVELSE
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2016/49

Vård och omsorgsförvaltningen
Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och 
omsorgsförvaltningen

 

Ekonomisk uppföljning 29 februari 2016

Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden fastställer budgetuppföljning, tom februari 2016, enligt bilaga 
till protokollet och överlämnar prognos, innebärande ett resultat i nivå med budget.

Sammanfattning av ärendet
Enligt skrivelse från ekonomiavdelningen angående uppföljningar 2016 skall vård - och 
omsorgsnämnden lämna utfallsprognos per 29 februari till ekonomiavdelningen den 11 
mars. Prognosen skall ha behandlats politiskt på lägst arbetsutskottsnivå innan den 
sammanställda prognosen behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott (den 15 mars).
I budgeten återfinns kommunens styrprinciper. Av principerna framgår bland annat 
nämndens ansvar i att själva besluta om åtgärder eller ge förslag till kommunfullmäktige 
(undantagsfall) när underskott befaras.

Beslutsunderlag
Utfallsprognos.
Skrivelse uppföljningar 2016
Styrprinciper 2016

Vård och omsorgsförvaltningen

Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och omsorgsförvaltningen
0416-27234 
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Datum
2016-03-03

Ekonomiavdelningen
Jörgen Persson

Uppföljningar under 2016

Budget för 2016 följer i stort samma målstruktur, beskrivningar av verksamheten, 
prestationsmått etc. som budgeten för 2015. Verksamhetsstyrningen dokumenteras i 
Hypergene. 

Pågående projekt för införande av budget- och prognosmodulen i Hypergene innebär att 
prognoserna under 2016 kommer att göras i Hypergene oavsett om det avser 
månadsuppföljningen eller delårsrapporterna. Medan de enklare månadsuppföljningarna 
görs via Hypergene rapporteras delårsrapporten än så länge via word-mallar. Avsikten är att 
även delårsrapporterna ska rapporteras via Hypergene men hittills begränsas 
delårsrapporteringen i Hypergene till rapporting av mål och indikatorer samt 
ekonomiprognoserna. Mallarna kommer inför delårsrapporterna att finnas på arbetsnätet. 
Vid delårsrapporterna kommer uppföljningsprocessen i Hypergene startas upp för 
registrering senast en månad innan nämnderna ska ha rapporterat till ekonomiavdelningen. 

Tidplanen för uppföljningarna följer till stora delar föregående år. Vi vill trycka på vikten av 
att uppföljningarna lämnas i tid och med korrekta uppgifter. Vår avsikt är att förvaltningarna 
och bolagen ska få så mycket tid som möjligt till sitt förfogande, för på så sätt kunna, med 
hög kvalitet, arbeta igenom uppföljningarna. Därför är tiden kort för ekonomiavdelningen att 
arbeta fram de samlade uppföljningarna till kommunstyrelsen och tiden att korrigera och 
komplettera de uppgifter som förvaltningar och bolag lämnar är mycket begränsad. 

Månadsuppföljning per Nämnd/bolag lämnar 
uppföljning till 
ekonomiavdelningen

Sammanställd 
uppföljning 
klar för hela 
kommunen

Behandlas av 
kommunstyrelsen 
(Ksau)

28 februari 11 mars 15 mars 16 mars
30 juni 15 juli 10 augusti 24 aug (17 aug)
31 oktober 7 november 8  november 9 november

Månadsuppföljningarna rapporteras in via Hypergene. Meddela ekonomiavdelningen när 
uppföljningen är klar genom att klarmarkera uppföljningen. Uppgifter som tidigare 
lämnades via särskild excel-fil rapporteras via budget- och prognosmodulen i Hypergene. 

Nämndens månadsuppföljning ska ha behandlats politiskt på lägst arbetsutskottsnivå innan 
den sammanställda prognosen behandlas av kommunstyrelsen. Nämndens beslut om 
uppföljning, vare sig det gäller en månadsuppföljning eller delårsrapport, ska innehålla ett 

6



2(2)

Postadress
Sjöbo kommun
275 80  SJÖBO

Besöksadress
Gamla Torget 10
Sjöbo

Telefon
0416-270 00
(växel)

Fax
0416-51 17 92

Bankgiro
662-7574

Internet
www.sjobo.se

överlämnande av uppföljningen till kommunstyrelsen. Kommunens styrprinciper, som 
fastställts av kommunfullmäktige, återfinns i kommunens budget. Av principerna framgår 
bland annat nämndens ansvar i att själva besluta om åtgärder eller ge förslag till 
kommunfullmäktige (undantagsfall) när underskott befaras. Det kan vara lämpligt att 
nämndens protokoll speglar nämndens ställningstagande kring eventuell åtgärder. 
Protokollsutdrag inklusive uppföljningen/delårsrapporten expedieras till kommunstyrelsen 
och inte direkt till ekonomiavdelningen. Expedieringen sker via Evolution för de nämnder 
som använder programmet. 

Delårsrapport per Nämnd/bolag lämnar 
delårsrapport till 
ekonomi-avdelningen

Sammanställd 
delårsrapport 
klar för hela 
kommunen

Behandlas av 
kommunstyrelsen/
Kommunfullmäktige

30 april - DR 1 10 maj 17 maj 1 juni//15 juni
31 augusti - DR 2 16 september 28 september 12 oktober/26 oktober

Nämnden ska ha behandlat delårsrapporten innan den sammanställda delårsrapporten 
behandlas av kommunstyrelsen. Nämndernas arbetsutskott ska ha behandlat 
månadsuppföljningen innan kommunstyrelsen behandlar den sammanställda prognosen. 

Det förekommer att budgetbeloppen justeras under året. Respektive nämnd ansvarar för att 
budgetbeloppen som används vid rapporteringen är korrekta. Budgetbeloppen som används  
i Hyperene hämtas från redovisningen, som därför måste vara korrekt. För att säkerställa att 
alla använder samma uppgifter kommer ekonomiavdelningen att inför varje uppföljning ha 
en excel-fil på arbetsnätet med uppdaterad investeringsbudget och kommunbidrag. 
Sökvägen till filen är: https://arbetsnat.sjobo.se/service-och-stod-i-arbetet/ekonomi/budget/

Då mallarna kontinuerligt är föremål för uppdateringar och utveckling kommer dessa att 
delges förvaltningar och bolag i god tid inför uppföljningarna.

Sjöbo som ovan

Ann-Christin Walméus Jörgen Persson
Ekonomichef Budgetchef
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Styrprinciper för Sjöbo kommun
God ekonomisk hushållning för Sjöbo kommuns del blir att även fortsättningsvis klara 
balansgången mellan uppsatta mål och låga nettokostnader. En annan viktig faktor utgörs av 
en god budgetföljsamhet och uppföljning tillsammans med förmåga att vid behov vidta 
korrigerande åtgärder. Nämnderna erhåller budgeten i form av ett kommunbidrag, som 
inrymmer såväl avskrivningskostnader som interna poster. Det åligger sedan nämnderna att 
inom de ekonomiska ramarna uppfylla de mål och lagar som gäller för verksamheten.

Den ekonomiska uppföljningen till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen sker genom 
uppföljningsprognoser, delårsrapporter och årsbokslut.

Budget
Kommunfullmäktige fastställer ett eller flera kommunbidrag per nämnd. Utifrån 
kommunfullmäktiges beslut ska nämnden upprätta en mer detaljerad internbudget, där 
fördelningen mellan intäkter och kostnader framgår.

Bruttobudgetering och bruttoredovisning ska tillämpas för att uppnå jämförbarhet mellan 
budget och redovisning. Kommunfullmäktige tilldelar nämnderna kommunbidrag och där-
igenom förfogar nämnderna själva över att budgetera intäkter och kostnader.

Verksamhet som begrepp används för att ange anslagsbindning både vad gäller drift och 
mindre investeringar. Nämnden får omdisponera medel för drift och mindre investeringar 
mellan de verksamheter som nämnden ansvarar för, förutsatt att de uppfyller de mål och 
riktlinjer som Kommunfullmäktige fastställt. Tekniska nämnden kan inte göra omdisponering 
mellan skattefinansierad verksamhet och affärsverksamhet.

Resursfördelning
Kommunen har en modell för att räkna ut resurserna till förskole-, skolbarnsomsorg och 
grundskoleverksamheten, äldreomsorgen, gymnasieverksamheten och delar av teknisk 
skattefinansierad verksamhet. För äldreomsorgen, gymnasieverksamheten och förskole- och 
skolbarnsomsorg samt grundskoleverksamhet baseras uträkningsmodellen på prognosticerat 
antal invånare i olika åldersklasser. Inom teknisk skattefinansierad verksamhet förändras 
resurserna utifrån antalet kvadratmeter gata och cykelväg som nämnden ansvarar för vid 
ingången av budgetåret.

Nämnden ansvarar för eventuella avvikelser mellan utfall och prognos i befolkningsantalet. 
De av kommunfullmäktige fastställda kommunbidragen påverkas inte vid avvikelser i 
befolkningsunderlaget under verksamhetsåret.

Investering, finansiell leasing och lokalförhyrning
Kommunfullmäktige fastställer dels en investeringsram för projekt som understiger 5 mnkr, 
dels en investeringsbudget för varje ett- eller flerårigt projekt som uppgår till 5 mnkr eller 
mer.

Om totalutgiften för ett investeringsprojekt uppgår till 5 mnkr eller mer ska nämnd inhämta 
igångsättningstillstånd från kommunstyrelsen.
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I de fall ett investeringsprojekt inte startas och budgeten därmed inte tas i anspråk under det år 
som det finns upptaget i budgeten, så måste nämnd ansöka om nytt investeringsbelopp för att 
kunna genomföra investeringen. Anslag som inte tagits i anspråk under budgetåret kvarstår 
inte.

Vid förhyrning av lokaler och tecknande av hyresavtal med AB Sjöbohem där nuvärdet av 
hyreskostnaden överstiger 10 mnkr, ska förhyrande nämnd inhämta kommunstyrelsens 
tillstånd. Vid extern förhyrning ska kommunstyrelsens tillstånd alltid inhämtas oberoende av 
belopp.

Leasing i kommunen jämställs med upplåning. Den prövas och beslutas av kommunstyrelsen.

Uppföljning
Nämnd ska inge utfallsprognos och delårsrapport till kommunstyrelsen enligt särskilt 
upprättade årliga anvisningar. Nämndernas rapporter utgör grund för kommunlednings-
förvaltningens kommungemensamma rapport. Kommunstyrelsen ska behandla 
uppföljningsprognosen medan kommunfullmäktige ska behandla delårsrapporten.

Nämnderna är ansvariga för att följa budgeten inom sina respektive områden, och för att 
besluta och genomföra åtgärder så att verksamheten bedrivs inom de ramar, riktlinjer och 
målsättningar som kommunfullmäktige har fastställt. Avvikelser i förhållande till budgeten 
ska skriftligen förklaras av berörd förvaltning, som underlag för nämnds ställningstagande till 
uppföljningsprognos och delårsrapport. När obalans råder mellan ekonomiska krav och 
verksamhetens krav, är det ekonomiska kravet överordnat verksamhetskraven, i avvaktan på 
politisk behandling. Nämnderna har såväl befogenheter som skyldigheter att vidta åtgärder 
både för att hålla budgetens ram och för att genomföra budgetens intentioner.

När en avvikelse befaras, ska nämnden omedelbart vidta åtgärder. Nämndens ansvar består i 
att antingen själv besluta om åtgärder eller ge förslag till kommunfullmäktige. 
Utgångspunkten bör vara att frågan kan överföras till kommunfullmäktige endast i de fall där 
nämnden helt saknar möjlighet att vidta åtgärder inom det egna ansvarsområdet.

Åtgärder av större vikt som vidtagits av nämnd ska löpande redovisas i nästkommande 
utfallsprognos/delårsrapport till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. Åtgärder som berör 
fler nämnder ska samverkas med berörda. Nämnd ska för egen del behandla ekonomisk 
uppföljning regelbundet.

Årsanalys
Nämnd ska sammanställa och avsluta räkenskaperna i ett bokslut/årsanalys.

Redovisning
Redovisningen styrs av kommunal redovisningslag, övrig lagstiftning och god 
redovisningssed. Kommunstyrelsen tolkar och fastställer tillämpning för Sjöbo kommun och 
utfärdar regler och anvisningar i samband med detta.

Nämnderna ansvarar för att den flerdimensionella kodplanen används konsekvent och 
genomtänkt inom respektive nämnds alla verksamheter.
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Köp av interna varor och tjänster
Genom en affärsmässig syn på internt köp av varor och tjänster eftersträvas ett synsätt som 
bidrar till att skapa förutsättningar för ett affärsmässigt val av olika resursinsatser. 
Kostnadsmedvetenhet och en bättre hushållning med resurserna eftersträvas genom 
information om vilka kostnader som är förenade med de tjänster som tillhandahålls internt.

Interndebiteringen utgör ett stöd i arbetet med att skapa en rättvisande bild av kostnaden för 
respektive verksamhet.

Relationerna ska präglas av affärsmässighet och kommunens bästa (kommunnyttan) ska alltid 
sättas före effekten hos nämnd, vid eventuell konflikt mellan dessa intressen. Vid internt köp 
av tjänster ska det finnas avtal som reglerar förhållandet mellan förvaltningarna. Avtalen ska 
reglera förhållanden som kvalité, leverans, prissättning, uppsägning och så vidare. För att 
uppnå de effekter som eftersträvas är det av vikt att beställaren kan påverka volym och 
kvalitet och att detta återspeglas i prissättningen.

Kommunstyrelsen avgör tvister där interna parter inte kan enas vid förhandling, till exempel 
på grund av skilda ståndpunkter i förhållande till kommunnytta.

Spelreglerna för det interna köp- och försäljningssystemet ska bidra till att stämma av de 
interna produktionsenheternas resultat och avgöra dessa funktioners effektivitet.

Utöver överenskomna kvalitetsförändringar får interna leverantörer maximalt höja priser 
enligt den kompensation för priser och löner som tillämpas i budgetprocessen.

Debitering av internt köp ska göras om värdet av varan/tjänsten står i rimligt förhållande till 
den administrativa kostnaden för debiteringen. Internfakturering till mindre värde ska 
undvikas och internfakturor under 100 kr bör inte förekomma.

Det är den part som levererat varan/tjänsten som svarar för att intern faktura skickas. I de fall 
där intern vara/tjänst erhålls med regelbundenhet faktureras den interna kunden per månad, 
för att underlätta resultatuppföljning och delårsbokslut. Bokföring av interna mellanhavanden 
avslutas helt per kalenderår och internfakturering får endast avse de varor/tjänster som 
levererats innevarande år.
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Postadress
Sjöbo kommun
275 80  SJÖBO

Besöksadress
Gamla Torget 10
Sjöbo
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0416-270 00
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Dnr 

2016/50

Vård och omsorgsförvaltningen
Eva Gustafsson
förvaltningschef

 

Budgetskrivelse 2017 års budget vård- och omsorgsnämnden

Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
 

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har uppdragit åt nämnderna att inkomma med budgetskrivelse avseende 
budget 2017 i enlighet med upprättade anvisningar.
Enligt anvisningarna och i enlighet med fastställd budgetprocess skall nämnderna i 
budgetskrivelsen beskriva hur man hanterar en situation där kommunbidragen justerats 
med kompensation för pris- och löneökningar, befolkningsförändringar samt särskilt 
beslutade justeringar. 
Viktiga frågor att beröra är bl a; Hur klarar nämnden uppdrag och mål utifrån 
planeringsförutsättningarna?, ekonomiska förutsättningar t ex taxeförändringar, 
verksamheten utveckling de senaste åren, verksamhetens behov, framtida förändringar i 
kommunens åtagande, verksamhetens ekonomiska förutsättningar, löne- och 
rekryteringsläge - löneutveckling samt behov av investeringar.
Budgetskrivelsen skall dessutom innehålla en beskrivning av dels vad det skulle innebära 
om verksamheten skulle bedrivas med 90% av nuvarande kommunbidrag respektive en 
utökning av kommunbidraget på 5%. 
Dessutom skall en beskrivning göras avseende verksamheter som inte måste utföras och 
drivas av kommunen, respektive verksamheter som kan bedrivas i mellankommunal 
samverkan i syfte att minska kostnaderna och öka kvalitén.

Beslutsunderlag
Förslag till budgetskrivelse för vård- och omsorgsnämnden.
Beslut från kommunstyrelsen avseende anvisningar inför nämndernas budgetskrivelser 
angående budget 2017.
Förslag avseende mål och indikatorer 2017-.
Budgetprocessen.

Vård och omsorgsförvaltningen

Eva Gustafsson
förvaltningschef
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 styrprocessstyrprocess

Förvaltningsberättelse

Styrprocess
Budgetprocess
Budgeten är kommunens verktyg för planering, 
styrning, uppföljning och kontroll av verksam
heten. Den politiska nivån gör i budgeten en  
beställning av årets verksamhet och anger uti
från vilken målsättning och ekonomiska ramar 
som denna ska bedrivas.

Kommunfullmäktige antar årligen, i enlighet 
med Kommunallagen, en treårsbudget.

Budgetprocessen inleds i januari med en  
genomgång av omvärldsförändringar, förut
sättningar och budskap. Under mars månad 
överlämnar nämnderna en budgetskrivelse. Av 
beskrivningen ska framgå viktiga förändringar, 
hur verksamheten klarar av sitt uppdrag och 
sina mål, löne och rekryteringsläge, ekonomisk 
utveckling samt kommentarer kring investe
ringsbehov.

Under perioden februari – april uppdateras  
de ekonomiska förutsättningarna till följd av ny 
skatte och befolkningsprognos, samt övriga 
förändringar som skett sedan föregående budget 
fastställdes i juni året innan. Parallellt bedrivs en 
översyn och utvärdering av indikatorerna. För
slag på vilka indikatorer som ska tas bort samt 
vilka som ska tillföras, utarbetas.

Budgetberedningen utarbetar därefter förslag 
till kommunbidrag, investeringsbudget samt in
dikatorer och skrivelse med förslag på kommun
bidrag översändes till nämnderna i slutet av 
april. I början av maj förs en gemensam diskus
sion mellan budgetberedningen och represen
tanter för nämnderna om det utskickade för
slaget och de prioriteringar som gjorts. Därefter 
fastställer budgetberedningen, med beaktande 
av erfarenheter från budgetdialogen, förslag till 
budget. Förslaget presenteras därefter för repre

sentanter för nämnder, förvaltningar, bolagen 
och förbunden.

Efter att kommunstyrelsens arbetsutskott  
behandlat budgetberedningens förslag till  
budget tas förslaget upp för facklig samverkan.

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
fattar beslut om budgeten under juni månad. 
Därefter ska respektive nämnd upprätta intern
budget vilken ska beslutas senast i december året 
innan budgetåret.

Målkedjan
Enligt Kommunallagen (kl) 3:9 ska kommun
fullmäktige besluta om mål och riktlinjer för 
verksamheten. Dessa är i huvudsak av över
gripande karaktär. 

Kommunfullmäktige beslutade i februari 
2010 om Sjöbo kommuns vision 2020. Visio
nens fem målområden är de samhällsområden 
där en positiv utveckling påverkar alla kommu
nens invånare och har stor betydelse för fram
tidens Sjöbo. Respektive målområde består av 
upp till fem inriktningsmål. I budgeten har in
riktningsmålen kompletterats med indikatorer. 
En indikator är ett nyckeltal/mått som belyser 
viktiga aspekter i verksamheten på ett över
skådligt sätt och som det är viktigt att sträva  
efter. Vilka verksamheter som ansvarar för att 
uppnå respektive indikator framgår av avsnittet 
verksamheterna.

För samtliga indikatorer gäller att graden av 
måluppfyllelse mäts genom att jämföra årets  
utfall med föregående års utfall.

Respektive förvaltningschef upprättar där
efter en verksamhetsplan med den av kommun
fullmäktige fastställda budgeten som underlag. 
Verksamhetsplanen utgör en beskrivning av den 

planerade verksamheten och används i syfte att 
kontinuerligt utveckla och förbättra verksam
heten. Planen beskriver vilka aktiviteter/åtgärder 
som ska vidtagas utifrån beslutade ekonomiska 
ramar för att under året uppnå de av riksdag, 
kommunfullmäktige och nämnd fastställda  
målen. Planen ska koppla den kortsiktiga verk
samhetsstyrningen med den långsiktiga visionen 
och strategin. Så konkret som möjligt ska de  
åtgärder beskrivas som krävs för att uppnå upp
satta mål och av beskrivningen ska det framgå 
åtgärder/aktiviteter som vidtages, ansvarig och 
tidplan. I verksamhetsplanen ska även framgå 
hur mätningen av den aktuella indikatorn ska ske.

Respektive enhet ska därefter utifrån förvalt
ningschefens verksamhetsplan upprätta en lokal 
handlingsplan av vilken det framgår vilka åtgär
der enheten kommer att vidta för att uppfylla de 
uppdrag som erhållits i verksamhetsplanen.

Sista steget i målkedjan utgörs av medarbeta
rens individuella plan av vilken det ska framgå 
medarbetarens åtgärder för att under året bidra 
till att kommunens målsättning uppnås.

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Övergripande policydokument och riktlinjer

Målområde/Inriktningsmål/Indikatorer 

NÄMNDER/BOLAG
Nämndsspecifika mål 

VERKSAMHETSPLAN/AFFÄRSPLAN
Upprättas av förvaltningschef 

ENHETER
Lokal handlingsplan

MEDARBETARE
Individuell handlingsplan

A
V

T
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L
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MODELL FÖR MÅLSTYRNING
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Vision
Sjöbo - en plats för tillväxt
med innovation och attraktivt 
boende.

Verksamhetsmål
Målområde 1 - Livskvalitet

Ett gott liv och en aktiv fritid
Sjöbos invånare erbjuds ett gott liv i livets 
alla skeenden. Här finns ett rikt och varierat 
kulturliv. Det är nära till god vård och 
omsorg för alla i kommunen. 
Sjöbo erbjuder en aktiv fritid. Naturen och 
tystnaden finns nära för alla. Idrott i en god 
idrottsmiljö finns för barn, unga och vuxna. 
Folkhälsan blir allt bättre. 

INDIKATOR
Nöjd-Region-Index ska förbättras.
Nöjd-Medborgar-Index ska förbättras.
Antalet polisanmälningar om våld 
inomhus i nära relationer/bekanta med 
offret ska minska.

Tillgänglighet och delaktighet
Alla kommuninvånare känner sig delaktiga 
i samhället och i samhällets utveckling. 
Alla har möjlighet att ta del av det som 
erbjuds och kan påverka utbudet. I Sjöbo är 
det nära till beslutsfattare och korta 
beslutsvägar. Det är lätt att hitta rätt i 
samhället och i livet. 

INDIKATOR
Nöjd-Inflytande-Index ska förbättras.
Tillgängligheten på kommunens 
kommunikationskanaler ska öka.

Attraktivt och mångsidigt boende
Samhälle eller landsbygd, flerfamiljshus, 
villa, gård eller lägenhet – valmöjligheterna 
när det gäller boende är många i Sjöbo. Nya 
bostadsområden för nybyggnation finns 
både centralt i Sjöbo och i områden utanför 
centralorten. Kommunen erbjuder unika 
möjligheter vad gäller nybyggnation med 

närhet till skolor, affärer och företagsbyar, 
men också till skog och rekreation. 

INDIKATOR
Kommunens flyttnetto ska vara positivt.

Mångfald och valfrihet
Sjöbo har plats för alla och uppmuntrar och 
värnar om mångfald i samhället. 
Kommunen är till för alla och alla har 
samma frihet att göra sina livsval. Det finns 
mycket att välja på genom hela livet – fri 
och offentlig förskola, skola och 
yrkesutbildningar, privat och offentlig vård 
och omsorg. Sjöbo är öppen för alla oavsett 
etnisk bakgrund, kultur, religion eller 
sexuell läggning. 

INDIKATOR
Antalet externa aktörer ska öka.

Målområde 2 - Kunskap

Elevens förutsättningar står i centrum
Alla barns och ungas unika egenskaper och 
förutsättningar att utvecklas och ta till sig 
kunskap och färdigheter är ständigt i fokus i 
skolarbetet. Eleverna har stor delaktighet 
och stort inflytande över skolans arbete.

Hög kvalitet på den pedagogiska 
verksamheten
Sjöbos pedagogiska verksamhet utvecklas 
ständigt. Nya pedagogiska rön fångas upp 
och appliceras i skolarbetet. Detta ger hög 
kvalitet på utbildningen och kontinuerlig 
förnyelse inom hela skolområdet i Sjöbo.

INDIKATOR
Andelen barn/elever som upplever lugn 
och ro i förskolan/skolan ska öka.
Alla elever ska nå kunskapsmålen/-kraven 
när de lämnar grundskolan.
Andel elever som fullföljt 
gymnasieutbildning inom fyra år, ska öka.

Möjligheter till livslångt lärande
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I Sjöbo finns goda möjligheter till 
vidareutbildning med många olika 
studievägar. 
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INDIKATOR
Andelen deltagare som slutför 
vuxenutbildning med minst godkänt ska 
öka.
Andelen av befolkningen som söker till 
universitet/högskola ska öka.
Andelen SFI-elever som genomför 
nivåerna A-D ska öka.

Yrkesinriktad högre utbildning
I dag finns grundskola, gymnasieskola med 
program för yrkesutbildning inom transport 
och bygg. Högskoleutbildningar etableras i 
kommunen. Eftergymnasiala utbildnings- 
och lärlingsprogram etableras med stor 
flexibilitet för att tillgodose småföretags 
och olika branschers behov av 
yrkesutbildad arbetskraft. 

Målområde 3 - Företagande 
och arbete

Positivt klimat för entreprenörskap

INDIKATOR
Inom ett sammanhängande område i 
anslutning till väg 11 och 13 ska det 
finnas minst 10 000 kvm mark tillgänglig 
för företagsetablering.
Antalet rådgivningar som 
nyföretagarcentrum genomför ska öka.

Fortsatt satsning på ”de gröna 
näringarna” 
Lantbruksföretagen har genomgått en 
förändring under den senaste 
tioårsperioden. Sjöbo arbetar för en god 
lantbruksutveckling. Hästnäringen är en 
betydande del av kommunens gröna 
näringar och en fortsatt positiv utveckling 
sker. Djuromsorgen och 
livsmedelsproduktionen inom de gröna 
näringarna håller hög kvalitet för att 
erbjuda konsumenterna förstklassiga, 
närproducerade livsmedel och detta har 
stärkt lantbruksföretagens konkurrenskraft.

INDIKATOR
Andelen avtal med små- och medelstora 

livsmedelsföretag ska öka.

Ett livskraftigt näringsliv 
Sjöbos näringsliv präglas av stabilitet, 
resurshushållning och utvecklingskraft, det 
vill säga hållbarhet med lönsamma företag 
och många arbetstillfällen. Tillgången på 
välutbildad arbetskraft är god och 
kommunen strävar efter att erbjuda de 
utbildningar som efterfrågas. Näringslivet 
karaktäriseras av mångsidighet och 
nyskapande. 

INDIKATOR
Antalet nyregistrerade företag per 1 000 
invånare ska öka.
Andelen kommunala verksamheter som 
konkurrensutsätts enligt lagen om 
offentlig upphandling/anbud ska öka.

Samverkan med forskning och 
utbildning
Samarbete mellan företag, näringsliv, 
högskola, universitet, forskning, den 
offentliga sektorn och politiken är viktigt 
för näringslivsutvecklingen, och en 
integrerad del i Sjöbos näringslivspolitik. 
Nya produkter, nya forskningsrön, 
utveckling av skolor och utbildningar 
utvecklar Sjöbos näringsliv.

INDIKATOR
Samarbetet med forskning, utbildning och 
innovatörer ska öka.

Målområde 4 - Infrastruktur

Utbyggnad av vägnät och ökad 
trafiksäkerhet
Det är lätt att ta sig fram. Vägnätet, både för 
motorfordon, gående, cyklister och de 
allmänna kommunikationerna har hög 
standard och hög säkerhet. 

INDIKATOR
Antalet sammanhängande cykelstråk ska 
öka.
Antalet cykelstråk i kombination med 
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ridvägar ska öka.
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Kortare pendlingstider, fler bussturer 
och spårbunden trafik 
Pendlingstiderna till storstadsområdena och 
mellan kommunens olika tätorter har 
kortats genom utbyggd infrastruktur och 
förbättrade allmänna kommunikationer. De 
allmänna kommunikationerna har ökats 
genom turer även mot norra Skåne och 
Mellanskåne. Tågförbindelser ger stora 
miljövinster.

INDIKATOR
Antalet resor med kollektivtrafik ska öka.
Antalet turer med kollektivtrafik mellan 
kommunens tätorter ska öka.

Modern ICT (informations- och 
kommunikationsteknik) 
Utvecklingen av nya 
kommunikationstekniker följs och 
möjliggörs kontinuerligt i alla 
kommundelar.

INDIKATOR
Antalet hushåll som bedöms ha möjlighet 
till god internetuppkoppling ska öka.

Målområde 5 - Hållbar 
utveckling
Kommunen arbetar för att alla invånare ska 
kunna bo och verka i Sjöbo utan att belasta 
miljön. Det finns ett väl utbyggt system för 
förnyelsebar energi, vi hushållar med våra 
naturresurser och tar hänsyn till våra 
miljövärden och klimatutvecklingen. 

INDIKATOR
Restavfall vid fastigheten ska minska.
Andelen hushåll anslutna till kommunalt 
avlopp och vatten ska öka.
Andelen icke godkända enskilda avlopp 
ska minska.

Mål medarbetare
Sjöbo kommun ska vara en attraktiv 
arbetsgivare för att i framtiden kunna 
behålla och rekrytera personal. 
Viljeinriktningen för att fortsätta utvecklas i 
rätt riktning finns i kommunens 

personalpolitiska program. Med bland annat 
2012 års medarbetarundersökning som 
grund har det utkristalliserat sig vissa 
områden som behöver utvecklas vidare.

Sjöbo kommun ska vara en attraktiv 
arbetsgivare.

INDIKATOR
Andelen anställda som upplever Sjöbo 
kommun som en bra arbetsgivare ska öka.

En god arbetsmiljö.

INDIKATOR
Frisknärvaron i Sjöbo kommun ska vara 
högre än genomsnittet för Sveriges 
kommuner.

Tydlig och konkurrenskraftig 
lönepolitik.

INDIKATOR
Sjöbo kommun ska, i de olika 
yrkeskategorierna, ha en medianlön som 
ligger i nivå med övriga kommuner i 
Skåne.

Uppdrag
1. Samtliga verksamheter ska bidra till 

utveckling av hemsidan genom 
kontinuerliga uppdateringar, 
designen ska vara standardiserad (t 
ex nämndernas sidor när det gäller 
protokoll/handlingar etc.). 
Information ska även erbjudas på 
fler språk.

2. Utforma en kommunikationsstrategi 
som innebär tydligare och färre 
kommunikationskanaler mellan 
kommunen och medborgarna.

3. Verksamheterna ska utforma 
arbetsprocesser där barn och 
ungdomar ska vara delaktiga vid 
beslut som rör dem. Till stöd i 
utvecklingsarbetet finns 
barnrättsstrategerna.

4. Alla elever ska erbjudas PRAO i 
grundskolan och samverkan med 
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näringslivet ska utökas enligt 
konceptet Transfer skola.
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275 80  SJÖBO
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2016/51

Vård och omsorgsförvaltningen
Eva Gustafsson
förvaltningschef

 

Ansökan om stimulansmedel för ökad bemanning inom 
äldreomsorgen 2016

Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner rekvisition av stimulansmedel 2016 med 
maxbeloppet 3 940 457 kr.

Sammanfattning av ärendet
Regeringen har givit socialstyrelsen i uppdrag att administrera, fördela medel och löpande 
följa upp en tillfällig satsning på ökad bemanning inom äldreomsorgen under åren 2015-
2018.  Syftet med stimulansmedlen är att skapa ökad trygghet och kvalitet för den enskilde.

Socialstyrelsen har nu kommit med anvisningar för rekvisition av stimulansmedel för ökad 
bemanning inom äldreomsorgen 2016 innebärande att Sjöbo kommun kan rekvirera max  
3 940 457 kr. Stimulansmedelen får användas till personalkostnader som genererats under 
perioden 1 januari – 31 december 2016. Till stimulansmedlen är kopplat ett antal ska- 
respektive bör-krav som kommunen har att ta hänsyn till vid nyttjande av 
stimulansbidraget. Ett av kraven är att personalkostnaderna skall avse de personal-
kategorier som arbetar nära de äldre.

Exempel på användningsområde är nyanställningar eller utökning av sysselsättningsgrader 
i befintliga deltidstjänster.

Beslutsunderlag
Socialstyrelsens anvisningar för rekvisition av stimulansmedel för ökad bemanning inom 
äldreomsorgen 2016.

Vård och omsorgsförvaltningen

Eva Gustafsson
förvaltningschef
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SOCIALSTYRELSEN 
106 30 Stockholm 
 

Telefon 075-247 30 00 
Fax 075-247 32 52 

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se 
www.socialstyrelsen.se 
 

 

Anvisningar för rekvisition av 

stimulansmedel för ökad bemanning inom 

äldreomsorgen 2016  

Bidragets storlek 

Statsbidraget omfattar 1 990 000 000 kronor för år 2016. Fördelningen utgår från 

den sk. standardkostnaden för äldreomsorg i det kommunala utjämnings-

systemet. I bilaga 1 till regeringens beslut den 17 december 2015 nr III:18 fram-

går hur mycket pengar som varje kommun kan rekvirera för år 2016. 

Vilka kan ta del av medlen? 

Varje kommun får i egenskap av huvudman för sin och enskilda utförares verk-

samhet rekvirera medel enligt ovan. Kommunerna har ett ansvar att se till att alla 

äldre som behöver hjälp får sina behov tillgodosedda, oavsett vem som utför 

vården och omsorgen. Kommunerna ansvarar för att informera enskilda utförare 

som bedriver kommunal verksamhet på uppdrag av kommunen om möjligheten 

att ta del av stimulansmedlen. Kommunen avgör hur medlen ska disponeras  

mellan verksamheterna. Både hemtjänst och särskilt boende kan omfattas. 

Vad kan ni använda medlen till? 

Stimulansmedlen är avsedda för att öka bemanningen inom den av kommunen 

finansierade vården och omsorgen om äldre. Syftet är att skapa ökad trygghet 

och kvalitet för den enskilde. I linje med de utmaningar som Socialstyrelsen 

tidigare har påtalat
1
 är det önskvärt med en stabil personalförsörjning, som i sin 

tur bidrar till en ökad kontinuitet i vården och omsorgen om de äldre. Det kan 

t.ex. ske genom att nyanställa på heltid eller möjliggöra en ökad sysselsättnings-

grad i deltidstjänster. Villkoren för att använda statsbidraget är indelade i ska- 

och börkrav. Skakraven är obligatoriska medan börkraven är rekommendationer. 

Eventuella avvikelser från börkraven ska förklaras vid redovisningen av medels-

användningen.   

Skakrav 

• Stimulansmedlen får endast rekvireras av kommunen som huvudman för 

sin egen och enskilda utförares verksamhet.  

• Stimulansmedlen ska rekvireras senast den 31 oktober 2016. 

• Stimulansmedlen får endast användas till personalkostnader som gene-

rerats under perioden 1 januari–31 december 2016. Med personalkost-

nader avses här löner, lagstadgade arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar 

och avtalspensioner. 

                                                      
1
 Socialstyrelsen (2015) Redovisning av uppdraget att utforma en satsning på ökad bemanning inom äldreomsorgen 

(dnr 5.4-11376/2015) 
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• Stimulansmedlen får endast användas till personalkostnader för personal 

som utför stöd och omvårdnad i den av kommunen finansierade vården 

och omsorgen om äldre.  

• Personalkostnaderna får endast avse de personalkategorier som arbetar 

nära de äldre. 

• Kommunerna ansvarar för att informera enskilda utförare som bedriver 

kommunal verksamhet på uppdrag av kommunen om möjligheten att ta 

del av stimulansmedlen. 

• Varje kommun ska återrapportera till Socialstyrelsen hur 2016 års medel 

har använts.  

• Kommunerna ska återbetala stimulansmedel som inte förbrukats inom 

given tid, eller som inte använts enligt villkoren.  

Börkrav 

• Stimulansmedlen bör användas för vårdbiträden, undersköterskor, sjuk-

sköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietister samt arbetsledare 

på verksamhetsnivå.  

• Stimulansmedlen bör användas för anställning av personal som har ade-

kvat utbildning
2
 och erfarenhet.  

• Vid brist på utbildad eller erfaren personal bör arbetsgivaren erbjuda in-

troduktion, handledning och en planering för utbildning av nyanställda 

för att säkerställa att personalrekryteringen står i relation till kvalitets- 

och kompetenskravet i socialtjänstlagen (2001:453).  

När kan ni använda medlen? 

Socialstyrelsen betalar ut medlen under år 2016 och de kan användas till  

personalkostnader som genererats under perioden 1 januari–31 december 2016. 

Villkor för statsbidraget 

Villkoren för att använda statsbidraget är indelade i ovan nämnda ska- och 

börkrav som bygger på regeringens beslut om satsningen den 25 juni 2015 

(S2015/4099/FST). Skakraven är obligatoriska medan börkraven är  

                                                      
2
 Med hänvisning till Socialstyrelsens ovan nämnda bör-krav om utbildning görs här ett utdrag från Socialstyrelsens 

redovisning av uppdraget att utforma en satsning på ökad bemanning inom äldreomsorgen (2015-06-01) om vad som 

här avses med adekvat utbildning för vårdbiträden och undersköterskor:  

 Utbildning enligt den äldre studieordningen: 

- den äldre undersköterskeutbildningen om 32 eller 40 veckor, 31 veckors specialkurs, 

- utbildning till skötare i psykiatrisk vård, vårdinriktad kompletteringskurs,  

- tvåårig vårdlinje,  

- mentalskötarutbildning, två eller tre terminer. 

 Den äldre gymnasieutbildningen, dvs. treårig omvårdnadslinje eller omvårdnadsprogrammet (kurser om minst 1 350 

gymnasiepoäng i karaktärsämnen). 

 Den nya studieordningen enligt Vård- och omsorgsprogrammet GY 2011 (kurser om minst 1 400 gymnasiepoäng i 

programgemensamma karaktärsämnen samt programfördjupning inom geriatrik/gerontologi). 

 Vissa specialistkompetenser t.ex. äldrepedagog, Silviasystrar eller personal med högskoleutbildning inom vård- eller 

omsorgsområdet, som tjänstgör som omsorgspersonal. 

 

Se även Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2011:12) om grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i 

socialtjänstens omsorg om äldre och Omvårdnadslyftet – Slutredovisning av regeringens kompetenssatsning 2011–

2014 på Socialstyrelsens webbplats. 
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rekommendationer. Eventuella avvikelser från börkraven ska förklaras vid redo-

visningen av medelsanvändningen.  

Hur får ni del av medlen? 

Varje kommun får i egenskap av huvudman för sin och enskilda utförares verk-

samhet rekvirera medel genom den blankett som Socialstyrelsen tillhandahåller i 

ett e-postutskick till varje kommun. I bilaga 1 till regeringens beslut den  

17 december 2015 nr III:18 står det hur mycket pengar som varje kommun  

maximalt kan rekvirera för 2016. Endast en rekvisition per kommun ska läm-

nas till Socialstyrelsen. Rekvisitionen ska ha kommit in till myndigheten senast 

den 31 oktober 2016 och medlen utbetalas vanligtvis inom 15 arbetsdagar. Rek-

visitionen ska vara undertecknad av behörig företrädare för respektive kommun.  

Vi rekommenderar att varje kommun skapar ett separat konto för stimulans-

medlen för att enkelt kunna spåra alla transaktioner och underlätta redo-

visningen.  

Kommunerna föreslås vid behov träffa överenskommelser med enskilda  

utförare om hanteringen och redovisningen av stimulansmedlen. 

Vad gäller för återrapportering och återbetalning av 

medel? 

Varje kommun ska senast den senast den 6 februari 2017 redovisa till Social-

styrelsen hur 2016 års stimulansmedel har använts enligt ett frågeformulär som 

Socialstyrelsen tillhandahåller senast i december 2016. Redovisningen kommer i 

huvudsak att innehålla samma slags frågor som för 2015. Varje kommun behö-

ver utse och meddela en kontaktperson för statsbidraget samt underrätta Social-

styrelsen om kontaktuppgifterna ändras under satsningens gång.  

Om ni inte har använt hela stimulansbidraget under perioden 1 januari–31  

december 2016 ska ni återbetala återstoden till Socialstyrelsen. Ni kan också bli 

återbetalningsskyldiga om medlen inte används i enlighet med skakraven. Åter-

betalningen ska ske senast den 31 maj 2017. Socialstyrelsen hämtar in fakture-

ringsuppgifter på rekvisitionsblanketten. 

Bakgrund 

Regeringen gav den 25 juni 2015 (S2015/4099/FST) Socialstyrelsen i uppdrag 

att fördela stimulansmedel för ökad bemanning inom den av kommunen finansi-

erade vården och omsorgen om äldre. Förutsatt att riksdagen beviljar medel för 

ändamålet avser regeringen att till bemanningssatsningen avsätta totalt 

7 miljarder kronor, varav 1 miljard kronor år 2015 och 2 miljarder kronor årligen 

under åren 2016–2018. Genom Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende 

Socialstyrelsen (regeringsbeslut 2015-12-17 nr III:18) har medel avsatts för sats-

ningen år 2016. 
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Mer information  

Bevaka uppdateringar om statsbidraget på 

http://www.socialstyrelsen.se/statsbidrag.  

Kontaktpersoner 

Åsa Pettersson 

Ylva Gårdhagen 

Anna Ahlm (uppföljning) 

 

asa.pettersson@socialstyrelsen.se 

ylva.gardhagen@socialstyrelsen.se 

anna.ahlm@socialstyrelsen.se 

 

075-247 33 64 

075-247 39 11 

075-247 34 15 
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Postadress
Sjöbo kommun
275 80  SJÖBO

Besöksadress
Gamla Torget 10
Sjöbo

Telefon
0416-270 00
(växel)

Fax
0416-51 17 92

Bankgiro
662-7574

Internet
www.sjobo.se

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Dnr 

2016/56

Vård och omsorgsförvaltningen
Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och 
omsorgsförvaltningen

 

Skrivelser Von mars 2016

Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Ärendet läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
För vård- och omsorgsnämndens kännedom föreligger följande skrivelser, beslut och 
meddelande:

 Från Kammarrätten i Göteborg, Beslut om prövningstillstånd i överklagat ärende 
gällande vårdavgift.

 Från Brukar och anhörigrådet i SÖSK, Sammanträdesprotokoll från möte 2016-02-
09.

 

Vård och omsorgsförvaltningen

Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och omsorgsförvaltningen
0416-27234 
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Postadress
Sjöbo kommun
275 80  SJÖBO

Besöksadress
Gamla Torget 10
Sjöbo

Telefon
0416-270 00
(växel)

Fax
0416-51 17 92

Bankgiro
662-7574

Internet
www.sjobo.se

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Dnr 

2016/57

Vård och omsorgsförvaltningen
Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och 
omsorgsförvaltningen

 

Information Von mars 2016

Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
 

Sammanfattning av ärendet
Här finns möjlighet för nämndens ledamöter att ställa frågor.

 

Vård och omsorgsförvaltningen

Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och omsorgsförvaltningen
0416-27234 
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