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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 

2017/2

Vård och omsorgsförvaltningen
Eva Gustafsson
förvaltningschef

 

Uppföljning intern kontrollplan 2016

Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
och omsorgsnämnden antar uppföljning av intern kontrollplan 2016 enligt bilaga till 
protokollet och överlämnar denna till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.

Sammanfattning av ärendet
Nämnderna ska i enlighet med reglementet för intern kontroll senast i januari månad 
efterföljande år rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen.

Utifrån granskningen av de särskilt utvalda aktiviteterna, och övrigt arbete med intern 
kontroll görs en sammanfattande bedömning av den interna kontrollen inom nämndens 
verksamhetsområde som God.

Beslutsunderlag
Intern kontrollplan för 2016.
Uppföljning intern kontrollplan 2016 översänds separat.

Vård och omsorgsförvaltningen

Eva Gustafsson
förvaltningschef
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Internkontroll 2016 

Rutin Vad? Vem? Hur ofta? Metod Rapport till Risk/väsentlig
het 

 

Basal vårdhygien 

Kontroll att riktlinjer efterlevs Verksamhets-
chef 

En gång per år Stickprov  i fem arbetsgrupper per år Förv chef 

 

Kännbar/ 
sannolik 

Livsmedelshygien 
Kontroll av att riktlinjer 
efterlevs 

Verksamhets-
chef 

 En gång per år Stickprov i fem arbetsgrupper per år Förv chef Kännbar 
/mindre 
sannolik 

Rätt beslut – rätt insats Kontroll av överensstämmelse 
bistånd – alfa planering - 
genomförandeplan 

Verksamhets-
chef hemtjänst 

Fyra ggr per år Fem ärende i varje hemtjänstgrupp 
kontrolleras årligen 

Förv chef Kännbar/ 
sannolik 

Genomförandeplaner Kontrolleras enligt checklista Verksamhets-
chef 

En gång per år Stickprov fem genomförandeplaner 
per arbetsgrupp 

Förv chef Kännbar/ 
sannolik 

Systematiskt brandskydd Kontroll av efterlevnad Verksamhets-
chef 

En gång per år Kontroll på spårmöte Förv chef Kännbar/  
möjlig 

Systematiskt arbetsmiljöarbete Kontroll av efterlevnad Verksamhets-
chef 

En gång per år Kontroll på spårmöte Förv chef Kännbar/  
möjlig 

Kvalitetsregister Kontrollera efterlevnad Verksamhets-
chef 

Två gånger årligen Följa fem ärende per år Förv chef 
 

Kännbar/  
möjlig 

Klagomål och synpunkter Kontrollera efterlevnad av 
rutin 

Verksamhets-
chef 

 En gång per år Stickprov tre ärende Förv chef Kännbar/  
möjlig 
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Rutin Vad? Vem? Hur ofta? Metod Rapport till Risk/väsentligh
et 

Riktlinjer för handläggning SoL 
LSS 

Kontrollera efterlevnad av 
rutin 

Myndighets-
chef 

Två gånger per år Stickprov fem ärende Förv chef Kännbar/  
möjlig 
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Mall för sammanfattning av nämnds uppföljning avseende intern kontroll för 2016.

Nämnd:___Vård och omsorgsnämnden 

RUTIN/SYSTEM KONTROLLMOMENT FREKVENS METOD RISKBEDÖMNING
(VÄSENTLIGHET/RISK)

RESULTAT 
UPPFÖLJNING

Basal vårdhygien Kontroll av efterlevnad Årligen Enkät och 
intervju 

Kännbar, sannolik Tillfredsställande

Livsmedelshygien Kontroll av efterlevnad Regelbundet Checklista Kännbar, sannolik Tillfredsställande

Rätt beslut – rätt 
utförd insats

Kontroll av 
överensstämmelse beslut 
– utförd insats

Regelbundet 
årligen

Uppföljning 
enhetschef -
handläggare

Kännbar, sannolik God

Systematiskt 
brandskydd

Kontroll av 
dokumentation

Regelbundet Checklista Kännbar, sannolik Tillfredsställande

Systematiskt 
arbetsmiljöarbete

Kontroll av efterlevnad Årligen Enkät Kännbar, sannolik God
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2

RUTIN/SYSTEM KONTROLLMOMENT FREKVENS METOD RISKBEDÖMNING
(VÄSENTLIGHET/RISK)

RESULTAT 
UPPFÖLJNING

Genomförandeplaner checklista En gång per 
år

stickprov Kännbar, sannolik Tillfredsställande

Kvalitetsregister Kontroll efterlevnad Två gånger 
per år

stickprov Kännbar, sannolik God

Klagomål o 
synpunkter

Kontroll efterlevnad En gång per 
år

stickprov Kännbar, sannolik Tillfredsställande

Riktlinjer 
handläggning Sol LSS

Kontroll av efterlevnad En gång per 
år

stickprov Kännbar, sannolik Tillfredsställande
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Sammanfattande bedömning: 

Svag

Tillfredsställande

God

Mycket god

Internkontrollen i förvaltningen har fungerat på ett bra sätt under 2016. De aspekter i verksamheten som skall kontrolleras 
har kontrollerats enligt planeringen.

Under 2016 har flera initiativ till kvalitetsförbättringar påbörjats inom områden ovan  t ex inom  det systematiska 
brandskyddet där en ny brandskyddspolicy har introducerats under året och utifrån denna har brandskyddsdokumentationen 
uppdaterats.

Även inom området dokumentation och genomförandeplaner sker en kvalitetsförbättring genom att förvaltningen ansluter 
sig till nationella sökord och bedömningssystem i samband med införandet av nytt verksamhetssystem under 2017.

Den basala vårdhygienen kontrolleras regelbundet och på olika sätt – här kvarstår ett förbättringsarbete när det gäller 
efterlevnaden av de riktlinjer som finns hos olika personalgrupper.

X
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Det systematiska arbetsmiljöarbetet kontrolleras årligen och här framkommer att enhetschefer arbetar på ett bra sätt med sitt 
ansvar. Arbetsmiljön är en stående punkt på varje arbetsplatsträff eftersom det ständigt uppstår situationer som behöver 
hanteras och som ibland kräver många olika handlingsplaner innan lösning av problemet kan erhållas.

Deltagandet i kvalitetsregister har fungerat bra inom särskilda boenden avseende BPSD (Beteendemässiga och Psykiska 
Symptom vid Demens) och Senior alert och under 2016 har arbetet även avancerat inom ordinärt boende.

Klagomål och synpunkter är det område som kunder i kundenkäten anger att man inte har tillräckligt stor kännedom om, 
förvaltningen behöver anstränga sig ytterligar för att göra detta känt. Avvikelser, klagomål och liknande har en stående 
punkt på ledningsgruppens dagordning för att skapa ett lärande  i organisationen.
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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 

2017/3

Vård och omsorgsförvaltningen
Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och 
omsorgsförvaltningen

 

Omfördelning IT-kostnader

Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Utökningen av kommunbidraget avseende IT-drift på totalt 1,7 mnkr fördelas med 1,3 
mnkr till Gemensamt äldreomsorg och 0,4 mnkr till Gemensamt, personer med 
funktionsnedsättning.

Sammanfattning av ärendet
Kostnaden för IT-drift har hittills budgeterats och betalats centralt. Sedan tidigare har 
medel för verksamhetsknutna system och medel för inköp/utbyte av datorer med tillbehör 
överförts till respektive nämnd. Kommunfullmäktige har nu beslutat att överföra även 
medel för IT-drift till nämnderna, innebärande att till vård- och omsorgsnämnden överförs 
totalt 1,7 mnkr. Kommunbidraget för äldreomsorg ökas med 1,3 mnkr till 194,6 mnkr och 
kommunbidraget för personer med funktionsnedsättning ökas med 0,4 mnkr till 99,6 mnkr.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2016-12-14 §124 angående Omfördelning av IT-kostnader.

Vård och omsorgsförvaltningen

Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och omsorgsförvaltningen
 0416-27234 
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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 

2017/10

Vård och omsorgsförvaltningen
Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och 
omsorgsförvaltningen

 

Information om kommunstyrelsens tidplan för Budget 2018

Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden tar upp plan för arbetet med internbudget 2018 för vård- och 
omsorgsnämnden, vid sammanträdet i juni, när kommunfullmäktige fattat beslut om 
kommunbidrag och mål.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har beslutat om tidplan för budget 2018, innebärande bl a att vård- och 
omsorgsnämnden skall lämna budgetskrivelse till ekonomiavdelningen den 22 mars 
(behandlas i vård- och omsorgsnämnden den 23 mars) och att kommunfullmäktige fattar 
beslut om kommunbidrag den 14 juni.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2016-11-30, § 158 angående Tidplan för budget 2018.

Vård och omsorgsförvaltningen

Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och omsorgsförvaltningen
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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 

2017/11

Vård och omsorgsförvaltningen
Eva Gustafsson
förvaltningschef

 

Personligt ombud verksamhetsberättelse m m 2016 

Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningarna och lägger dessa till handlingarna

Sammanfattning av ärendet
Föreligger verksamhetsberättelse 2016 och redovisning till länsstyrelsen avseende plan för 
verksamheten 2017 samt ansökan om statsbidrag för verksamhet med personligt ombud 
2017.

Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse personligt ombud 2016. 
Redovisning till länsstyrelsen avseende 2016 års verksamhet samt ansökan om statsbidrag 
för 2017.
Ekonomisk redovisning personligt ombud 2016.

Vård och omsorgsförvaltningen

Eva Gustafsson
förvaltningschef
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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

Datum Vår referens
2017-01-25

Vård och omsorg

Personligt ombud 2016 – ekonomisk redovisning

Kommunens kostnader 2016:
 Personalkostnader 479 tkr
 Res/bilkostnader 42 tkr
 Telefon 3 tkr
 Hyra, delar av Örnen 45 tkr
 Handledning 5 tkr
 Kompetensutveckling 10 tkr
 Övrigt 5 tkr

Summa kostnader 589 tkr 
Kostnader för delat
PO Sjöbo-Tomelilla -Simrishamn 97 tkr

Redovisningen innehåller inte kommunens overheadkostnader.

Kommunens intäkter 2016:
 Bidrag från länsstyrelsen 302 tkr

Kommunens del av de direkta kostnaderna:
287 tkr

Tillkommer kostnad för delat PO 97 tkr
Sjöbo-Tomelilla -Simrishamn

Gunilla Lynghed
adm chef vård och omsorg
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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 

2017/13

Vård och omsorgsförvaltningen
Eva Gustafsson
förvaltningschef

 

Återrapportering 2016 års stimulansmedel för ökad bemanning 
inom äldreomsorgen

Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Återredovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Regeringen har uppdragit till socialstyrelsen 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.

Vård- och omsorgsnämnden har beslutat att rekvirera maxbeloppet 3 940 457 kr för 2016 
och användningen av dessa medel skall nu återrapporteras.

Beslutsunderlag
Återrapportering av Sjöbo kommuns användning av 2016 års stimulansmedel för ökad 
bemanning inom äldreomsorgen. Översänds separat.

Vård och omsorgsförvaltningen

Eva Gustafsson
förvaltningschef
  

37



Återrapportering av stimulansmedel för ökad bemanning 
inom äldreomsorgen 2016

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att administrera, fördela medel och löpande följa upp 

den tillfälliga satsningen på en ökad bemanning inom äldreomsorgen under åren 2015 – 2018. I 

uppdraget ingår att för perioden 1 januari – 31 december 2016 fördela cirka 1 990 000 000 

kronor till en ökad bemanning av äldreomsorgen i landets kommuner. 

Sjöbo kommun har rekvirerat 3 940 457 kronor av Socialstyrelsen.

Kommuner som har rekvirerat stimulansmedlen ska senast den 6 februari 2017 återrapportera 

till Socialstyrelsen hur pengarna har använts genom att besvara detta webbformulär. 

Redovisningen ska skrivas under av behörig företrädare och sändas per post till Socialstyrelsen. 

Behörig företrädare kan till exempel vara nämndens ordförande eller en förvaltningschef med 

delegation. 

Praktiska instruktioner

För att få en utskriftsbar version av frågeformuläret i sin helhet, klicka på länken nedan. Detta 

PDF-dokument ligger också som bilaga i e-postutskicket.

Länk till formuläret i läs- och utskriftsversion

För en redogörelse för villkoren som gäller för användningen av stimulansmedlen, se 

Anvisningar för rekvisition av stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2016.

Klicka nedan för att se dokumentet.

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

När du fyller i webbformuläret sparas svaren automatiskt när du klickar på ”Nästa” längst ner på 

varje sida. Du kan avbryta besvarandet och återgå till formuläret vid ett senare tillfälle genom att 

åter klicka på länken till formuläret i e-postbrevet. Redan ifyllda svar ligger då kvar.

När alla frågorna i formuläret har besvarats klickar du på ”Klar”. 

För att kontrollera svaren, klicka på knappen "Svarsöversikt". Endast de frågor du har besvarat 

finns med i svarsöversikten. Om svaren behöver korrigeras, klicka på knappen "Korrigera".

För att få en utskrift av redovisningen, klicka på symbolen för utskrift i svarsöversikten. 

Behörig företrädare skriver under redovisningen. Därefter skickas redovisningen per post i 

original till:

Socialstyrelsen, Enheten för statsbidrag, 106 30 Stockholm. Märk kuvertet Dnr 30849/2015.

Behåll en kopia av kommunens redovisning.

Avsluta genom att klicka på "OK" på sista sidan i webbformuläret. Ett svarskvitto skickas då via 

e-post. 
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Om webbformuläret inte används vid redovisningen ska de efterfrågade uppgifterna lämnas från 

kommunen på ett sätt som motsvarar webbformulärets upplägg och ordning.

* DEL 1. STIMULANSMEDLENS FÖRDELNING INOM KOMMUNEN ÅR 2016

1. Av beloppet som har rekvirerats av Sjöbo kommun, 3 940 457 kr, hur mycket har 

förbrukats?

Ta med kostnader från 1 jan - 31 december 2016.

Ange antal förbrukade kronor i heltal.

Om svaret är noll kronor, skriv 0.

*Ange i kronor: 3940457 kr

* 3a. Hur har de förbrukade stimulansmedlen om 3940457 kronor fördelats mellan 

kommunal utförare och enskilda utförare?

Ange antal förbrukade kronor i heltal. 

Om svaret är noll kronor, skriv 0. Lämna ingen svarsruta tom.

*Belopp som använts till 

äldreomsorg i kommunal 

utförares regi

3940457 kr

*Belopp som använts till 

äldreomsorg i enskilda 

utförares regi

0 kr

* 3b. Hur har de förbrukade stimulansmedlen om 3940457 kronor fördelats mellan 

särskilda boendeformer och ordinärt boende?

Till särskilda boendeformer räknas även korttidsboende.

Till insatser i ordinärt boende räknas t.ex. hemtjänst och dagverksamhet.

Om personal som finansierats med stimulansmedel samtidigt tjänstgör inom särskilt boende och 

ordinärt boende, gör en uppskattning av fördelningen.

Ange antal förbrukade kronor i heltal. 

Om svaret är noll kronor, skriv 0. Lämna ingen svarsruta tom.

*Belopp som använts till 

äldreomsorg i särskilda 

boendeformer

2870000 kr

*Belopp som använts till 

äldreomsorg i ordinärt 

boende

1070457 kr
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* 4a. Finns det enskilda utförare i den kommunalt finansierade äldreomsorgen i er 

kommun?

 X Ja

Nej

* 4b. Hur har kommunen informerat dessa enskilda utförare av äldreomsorg om 

möjligheten att rekvirera stimulansmedel?

Kommunen har LOV-utförare inom hemtjänst. Under året har dock endast enstaka kunder med 

serviceinsatser varit aktuella, därför har det inte varit aktuellt med stimulansmedel för ökad 

bemanning inom denna verksamhet.

Plats för kommentarer om fördelningen av stimulansmedlen inom er kommun:

Se föregående svar.

* DEL 2. ANTAL ÅRSARBETARE SOM FINANSIERATS MED STIMULANSMEDLEN

5. Vilka månader under perioden januari - december 2016 har ni haft personal som 

finansierats med dessa stimulansmedel i er kommun?

Frågan avser all personal som finansierats med stimulansmedel, oavsett om utföraren är 

kommunal eller enskild och oavsett i vilken boendeform personalen arbetar.

 X Januari

 X Februari

 X Mars

 X April

 X Maj

 X Juni

 X Juli

 X Augusti

 X September

 X Oktober

 X November

 X December

* 6. Ange antalet årsarbetare som finansierats med stimulansmedlen under november 

2016, för var och en av nedanstående yrkeskategorier:

Sida 3 av 9Easyresearch
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Frågan avser all personal som finansierats med stimulansmedlen, oavsett om utföraren är 

kommunal eller enskild och oavsett i vilken boendeform personalen arbetar.

Ange det totala antalet årsarbetare i varje yrkeskategori.

Uppgifterna om kvinnliga och manliga årsarbetare ska summera till det totala antalet årsarbetare 

per yrkeskategori.

Ange antalet årsarbetare med högst två decimaler.

Om svaret är noll, skriv 0. Lämna ingen svarsruta tom.

Totalt antal årsarbetare som 

finansierats med 

stimulansmedlen

varav kvinnliga 

årsarbetare

varav manliga 

årsarbetare

*Sjuksköterskor 0,90 0,90 0

*Undersköterskor 8,75 7,75 1,0

*Vårdbiträden 0 0 0

*Arbetsterapeuter 0 0 0

*Fysioterapeuter 0 0 0

*Dietister 0 0 0

*Arbetsledare på 

verksamhetsnivå
0,50 0 0,50

*Övriga 0 0 0

Beräkning av årsarbetare

Månadsavlönade

För månadsavlönade beräknas antal årsarbetare med hjälp av den faktiska 

sysselsättningsgraden under november månad. Ta inte med personal som varit helt sjukskrivna 

eller helt föräldralediga under hela november i beräkningen. Personal som har varit 

semesterlediga ska dock ingå. 

Exempel: 

En månadsavlönad som arbetar heltid har en sysselsättningsgrad på 100 procent och utgör 1,00 

årsarbetare. En månadsavlönad som arbetar halvtid har en sysselsättningsgrad på 50 procent 

och utgör 0,50 årsarbetare. 

Timavlönade

För timavlönade beräknas antal årsarbetare med hjälp av antal arbetade timmar under 

november månad dividerat med 165, som är en schablon för heltidssysselsättning för en månad.

Exempel:
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En timavlönad som arbetar 120 timmar under november månad har en sysselsättningsgrad på 

100*120/165=73 procent som utgör 0,73 årsarbetare.

Utifrån svaren på fråga 6 har stimulansmedlen finansierat 10.15 årsarbetare i er kommun i 

november 2016. Om detta antal stämmer, gå vidare i frågeformuläret. Annars backa 

tillbaka till fråga 6 och korrigera uppgifterna.

* 7a. Hur är de 10.15 årsarbetare som stimulansmedlen har finansierat under november 

2016 fördelade på äldreomsorg i kommunal utförares regi respektive enskilda utförares 

regi?

Frågan avser samtliga årsarbetare, finansierade med stimulansmedel, oavsett i vilken 

boendeform de arbetar.

Ange antal årsarbetare, med högst två decimaler. 

Om svaret är noll, skriv 0. Lämna ingen svarsruta tom.

*Antal årsarbetare i äldreomsorg i 

kommunal utförares regi

10,15

*Antal årsarbetare i äldreomsorg i 

enskilda utförares regi

0

* 7b. Hur är de 10.15 årsarbetare som stimulansmedlen har finansierat under november 

2016 fördelade på äldreomsorg i särskilda boendeformer respektive ordinärt boende?

Frågan avser samtliga årsarbetare, finansierade med stimulansmedel, oavsett regiform.

Ange antal årsarbetare, med högst två decimaler. 

Om svaret är noll, skriv 0. Lämna ingen svarsruta tom.

*Antal årsarbetare i äldreomsorg i 

särskilda boendeformer

6,45

*Antal årsarbetare i äldreomsorg i 

ordinärt boende

3,7

* DEL 3. ÖKAD SYSSELSÄTTNINGSGRAD

8. Hur många tillsvidareanställda personer hade en ökad sysselsättningsgrad finansierad 

med stimulansmedlen i november 2016?

Frågan avser all personal som finansierats med stimulansmedlen, oavsett om utföraren är 

kommunal eller enskild och oavsett i vilken boendeform personalen arbetar.

Om svaret är noll, skriv 0. Om uppgift saknas i någon av rutorna, ange koden 999. Lämna ingen 

svarsruta tom. 
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Antalet kvinnor och män ska summera till det angivna totala antalet (om inget av svaren är 999).

*Antal personer med ökad 

sysselsättningsgrad finansierad med 

stimulansmedlen i november

32

*varav kvinnor 29

*varav män 3

Plats för kommentarer om ökad sysselsättningsgrad finansierad med stimulansmedlen 

under 2016:

Samtlig personal inom Kommunals avtalsområde har erbjudits önskad sysselsättningsgrad och 

30 personer har accepterat detta, sammantaget innebär detta en utökning med 3,0 årsarbetare. 

Sjuksköterskegruppen har fått samma erbjudande och 2 st har önskat högre 

sysselsättningsgrad, sa 0,4 årsarbetare.

* DEL 4. OM STIMULANSMEDLEN HAR FINANSIERAT PERSONAL MED ADEKVAT 

UTBILDNING

9a. Har stimulansmedlen använts till att finansiera andra kategorier av personal än dem 

som nämns nedan?

Vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, 

dietister eller arbetsledare på verksamhetsnivå

Frågan avser perioden 1 jan - 31 december 2016.

Frågan avser samtliga personer som finansierats med stimulansmedlen, oavsett om utföraren är 

kommunal eller enskild och oavsett i vilken boendeform personerna arbetar. 

Ja

 X Nej

* 10a. Har stimulansmedlen använts till att finansiera personal som saknar adekvat 

utbildning?

Frågan avser hela perioden med stimulansmedel, d.v.s. 1 jan - 31 december 2016.

Frågan avser samtliga personer som finansierats med stimulansmedlen, oavsett om utföraren är 

kommunal eller enskild och oavsett i vilken boendeform personerna arbetar.

Länk till beskrivning av vad Socialstyrelsen avser med adekvat utbildning

Ja

 X Nej
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* DEL 5. HUR STIMULANSMEDLEN HAR BIDRAGIT TILL VERKSAMHETEN

11. Har nedanstående verksamheter förstärkts med personal som finansierats med 

stimulansmedlen?

Frågan avser perioden 1 januari - 31 december 2016.

Ja Nej

*Särskilda boendeformer  X 

*Korttidsboende  X 

*Hemtjänst  X 

*Dagverksamhet  X 

*Hemsjukvård/hälso- och sjukvård  X 

*Annan verksamhet  X 

Om alternativet "Annan verksamhet" har markerats, ange vilken verksamhet:

12. Vad har åstadkommits för äldre personer i ordinärt boende i er kommun som inte 

hade varit möjligt utan dessa stimulansmedel?

Frågan avser perioden 1 januari - 31 december 2016.

Genom att vi kunnat erbjuda högre sysselsättningsgrad för erfaren och utbildad personal har vi 

större möjligheter att ge kunderna god omsorg även vid behov av förstärkning. Vi har även 

kunnat förstärka sjuksköterskeresurserna för kunder i ordinärt boende.

13. Vad har åstadkommits för äldre personer i särskilda boendeformer i er kommun som 

inte hade varit möjligt utan dessa stimulansmedel?

Frågan avser perioden 1 januari - 31 december 2016.

Inom särskilt boende har vi kunnat höja bemanningen på demensboende samt förstärka 

bemanningen på natten på våra 2 största boende. Vi har även kunnat förstärka både 

enhetschefgruppen och sjuksköterskegruppen.

14. Finns övriga erfarenheter i er kommun avseende effekter eller bieffekter av dessa 

stimulansmedel?

Vi oroar oss dock för tillfälliga stimulansbidrag då förstärkningarna troligen inte kan fortsätta utan 

bidraget.
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Praktiska instruktioner

När du har svarat på alla frågorna i formuläret klickar du på ”Klar” på sista sidan.

Skriv ut formuläret genom att klicka på knappen "Svarsöversikt" och klicka på "Skriv ut" högst 

upp på sidan. Behörig företrädare skriver därefter under formuläret vid rubriken "Underskrift" 

samt fyller i "Ort och datum", "Namnförtydligande" och "Befattning". 

Det underskrivna formuläret skickas sedan i sin helhet i original till postadressen:

Socialstyrelsen, Enheten för statsbidrag, 106 30 Stockholm.

För att skicka in dina svar till Socialstyrelsen klicka på "OK" på sista sidan i webbformuläret. Ett 

svarskvitto skickas via e-post när Socialstyrelsen mottagit ditt svar. Det är möjligt att göra 

ändringar i webbformuläret fram till sista svarsdagen. 

Underskrift

Behörig företrädare för kommunen intygar härmed att uppgifterna som lämnas i denna 

återrapportering är riktiga och att villkoren för satsningen (ska-kraven) som redogörs för i 

anvisningarna har följts.

◾ Stimulansmedlen har endast använts till personalkostnader som genererats under perioden 1 

januari - 31 december 2016. Med personalkostnader avses här löner, lagstadgade 

arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar och avtalspensioner.

◾ Stimulansmedlen har endast använts till personalkostnader för personal som utför stöd och 

omvårdnad i den av kommunen finansierade vården och omsorgen om äldre.

◾ Stimulansmedlen har endast använts till personalkategorier som arbetar nära de äldre.

Ort och datum: ..............................................................

Underskrift: ...................................................................

Namnförtydligande: ......................................................

Befattning: ....................................................................
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OBS! Skicka in det underskrivna frågeformuläret i sin helhet i original till Socialstyrelsen.

Spara en kopia av era svar.

Powered by QuestBack
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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 

2017/14

Vård och omsorgsförvaltningen
Eva Gustafsson
förvaltningschef

 

Redovisning av 2016 års kunskapssatsning i äldre- och 
funktionshindersomsorgen 

Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Socialstyrelsen har i uppdrag att verkställa regeringens kunskapssatsning inom äldre- och 
funktionshindersomsorgen 2016 genom att bl.a. fördela 178 miljoner kronor i 
stimulansmedel till kommunerna för kompetensutvecklingsinsatser (dnr 31016/2015). 
Kommuner som har rekvirerat stimulansmedlen ska senast den 25 januari 2017 redovisa 
hur pengarna har använts genom att besvara ett webbformulär. 
Sjöbo kommun har rekvirerat 345 527 kr från satsningen.

Beslutsunderlag
Redovisning av användning av rekvirerade medel för kunskapssatsning i äldre- och 
funktionshindersomsorgen 2016. Översänds separat.

Vård och omsorgsförvaltningen

Eva Gustafsson
förvaltningschef
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Kunskapssatsning för baspersonal

Socialstyrelsen har i uppdrag att verkställa regeringens kunskapssatsning inom äldreomsorgen 

och funktionshindersområdet 2016 genom att bl.a. fördela 178 miljoner kronor i stimulansmedel 

till kommunerna för kompetensutvecklingsinsatser. Sjöbo kommun har rekvirerat 345 527 kronor 

av Socialstyrelsen.

Kommuner som har rekvirerat stimulansmedlen ska senast den 25 januari 2017 redovisa hur 

pengarna har använts genom att besvara detta webbformulär. Webbformuläret har genom en 

unik länk skickats till den kontaktperson som kommunen har meddelat för stimulansmedlen. Det 

går bra att vidarebefordra länken till den som är mest lämpad att svara på frågorna för 

kommunens räkning. Redovisningen ska undertecknas av behörig företrädare och sändas per 

post till Socialstyrelsen. Behörig företrädare kan till exempel vara nämndens ordförande eller en 

förvaltningschef med delegation.

Om inga medel har förbrukats ska ändå frågorna 1, 2 och 5 besvaras.

Om webbformuläret inte används vid redovisningen ska de efterfrågade uppgifterna lämnas från 

kommunen på ett sätt som motsvarar webbformulärets upplägg och ordning.

Praktiska instruktioner

En förhandsvisning av redovisningsfrågorna finns att ladda ner från webbsidan om statsbidraget:

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

Där finns också anvisningar om villkoren för stimulansmedlen och vanliga frågor och svar. 

Svaren omfattar kommunala och enskilda utförare

Varje kommun har haft möjlighet att rekvirera medel i egenskap av huvudman för sin 

verksamhet och enskilda utförare som bedriver kommunal verksamhet på uppdrag av 

kommunen. Redovisningsfrågorna ska besvaras sammantaget för både kommunala och 

enskilda utförare som har deltagit i satsningen.

Svaren sparas automatiskt

När du fyller i webbformuläret sparas svaren automatiskt när du klickar på "Nästa" längst ner på 

varje sida. Beroende på hur du svarar kan enkätverktyget hoppa över vissa frågor som inte är 

relevanta. Du kan avbryta besvarandet och återgå till formuläret vid ett senare tillfälle genom att 

åter klicka på länken till formuläret i e-postbrevet. Redan ifyllda svar ligger då kvar.

Kontrollera och skicka in svaren

När du har svarat på alla frågorna i formuläret klickar du på "Klar" på nästa sida. För att 

kontrollera svaren, klicka på knappen "Svarsöversikt". Endast de frågor som du har besvarat 

finns med i svarsöversikten. Om du behöver korrigera svaren, klicka på knappen "Korrigera". För 

att skicka in dina svar till Socialstyrelsen klicka på "OK" på sista sidan i webbformuläret. Det är 

möjligt att göra ändringar i webbformuläret fram till sista svarsdagen.
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Skriva ut

För att få en utskrift av redovisningen, klicka på symbolen för utskrift i svarsöversikten.

Underteckna och skicka originalet

Behörig företrädare ska skriva under redovisningen som sedan skickas i sin helhet i original per 

post till:

Socialstyrelsen, Statsbidrag, 106 30 Stockholm. Märk kuvertet Dnr 31016/2015.

Behåll en kopia av kommunens redovisning.

Avsluta

Avsluta genom att klicka på "OK" på sista sidan i webbformuläret. Ett svarskvitto skickas då via 

e-post till kommunens kontaktperson, dvs. den som först fick länken till webbformuläret.

1. Kontaktuppgifter

*Kommunens namn Sjöbo kommun

*Uppgiftslämnarens namn: Gunilla Lynghed

*Uppgiftslämnarens e-postadress gunilla.lynghed@sjobo.se

*Uppgiftslämnarens telefonnummer: 0416-27234

* 2. Hur mycket har förbrukats av de rekvirerade stimulansmedlen för 2016? (345 527 

kronor)?

Svara i hela kronor. Om svaret är noll kronor, skriv 0.

Om inte hela det rekvirerade beloppet har förbrukats ska återstående medel betalas tillbaka. 

Socialstyrelsen återkommer till berörda kommuner med instruktioner om återbetalning.

338500

3. Hur mycket av de rekvirerade medlen har använts för andra kostnader än 

utbildningsplatser eller motsvarande tjänster inom ramen för satsningen?

Svara i hela kronor. Om svaret är noll kronor, skriv 0.

111100

* 4. Vilka andra slags kostnader än utbildningsplatser eller motsvarande tjänster har 

medlen använts för?

Med motsvarande tjänster menas att utbildare har engagerats på annat sätt, t.ex. genom köp av 

konsulttjänster. Flera svarsalternativ är möjliga.
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 X Vikarier

 X Kurslitteratur

Resor till och från utbildning

Lokaler

Annat, beskriv:

5. Om inte hela det rekvirerade beloppet har förbrukats, beskriv orsakerna till detta.

Endast en mindre summa återstår

* 6. På vilket sätt har stimulansmedlen kommit enskilda utförare av äldre- eller 

funktionshindersomsorg till del?

Flera svarsalternativ kan anges

Enskilda utförare har fått del av medlen för att utnyttja efter egna behov

Enskilda utförare har erbjudits plats på utbildningsaktiviteter som anordnats i kommunal regi

Enskilda utförare har tagit del av satsningen på annat sätt, beskriv:

 X Enskilda utförare har inte deltagit i satsningen

* 7. Om enskilda utförare inte har deltagit i satsningen, förklara varför:

I kommunen finns LOV för hemtjänst, men under året har endast funnits enstaka kunder med 

serviceinsatser .

8. Hur många personer från äldre- respektive funktionshindersomsorgen i kommunen har 

deltagit i satsningen? 

Om personal som har deltagit i satsningen arbetar både i äldre- och funktionshindersomsorgen 

ska den bara räknas en gång (välj det alternativ som närmast överensstämmer), dvs. summan 

av antalet personer i äldre- och funktionshindersomsorgen ska vara det totala antalet personer 

som deltagit i satsningen. Om en person har deltagit i flera utbildningsinsatser ska den här bara 

räknas en gång. Svara sammantaget för kommunala och enskilda utförare som har deltagit i 

satsningen.

Om svaret är noll, skriv noll

Antal personer i äldreomsorgen som 

deltagit i satsningen

30

 Varav kvinnor 28
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Antal personer i 

funktionshindersomsorgen som 

deltagit i satsningen

32

 Varav kvinnor 26

Antal personer totalt som deltagit i 

satsningen

62

 Varav kvinnor 54

9. Vilka yrkesgrupper har kommunen satsat på? 

Svara sammantaget för kommunala och enskilda utförare som har deltagit i satsningen.

                 Antal personer som

                  deltagit i satsningen

Undersköterskor, vårdbiträden, 

vårdare, personliga assistenter och 

motsvarande

53

 Varav kvinnor 45

Handläggare 9

 Varav kvinnor 9

Andra yrkesgrupper än ovanstående 0

 Varav kvinnor 0

* 10. Hur många undersköterskor, vårdbiträden, vårdare, personliga assistenter och 

motsvarande har påbörjat kurser ur Vård- och omsorgsprogrammet under bidragsåret? 

Ange antalet personer som har påbörjat varje kurs.

Frågan omfattar både kommunala och enskilda utförare. Siffrorna inom parentes avser 

gymnasiepoäng. Validering av motsvarande kunskaper räknas som påbörjad kurs. Notera att 

frågor om handläggare och andra yrkesgrupper följer separat om du i fråga 9 uppgav att dessa 

har deltagit i satsningen.

Om svaret är noll, skriv 0.

*Hälsopedagogik (100) 0

*Medicin 1 (150) 0

*Etik och människans livsvillkor (100) 0

*Psykiatri 1 (100) 17

*Psykologi 1 (50) 0

*Samhällskunskap 1a2 (50) 0

*Specialpedagogik 1 (100) 20

*Svenska 2 (100) 0
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*Svenska som andraspråk 2 (100) 0

*Vård- och omsorgsarbete 1 (200) 0

*Vård- och omsorgsarbete 2 (150) 0

*Vård och omsorg vid 

demenssjukdom (100)

0

*Äldres hälsa och livskvalitet (200) 18

*Friskvård och hälsa (100) 0

*Socialpedagogik 1 (100) 0

*Specialpedagogik 2 (100) 0

*Psykiatri 2 (200) 0

*Samhällsbaserad psykiatri (100) 0

*Hemsjukvård (100) 0

*Palliativ vård (100) 0

* 11. Av de undersköterskor, vårdbiträden, vårdare, personliga assistenter och 

motsvarande som har påbörjat nyss nämnda kurser under bidragsåret, hur många har 

även avslutat kursen med godkänt betyg? Ange antalet personer som per den 31 

december 2016 hade avslutat respektive kurs med godkänt betyg.

Frågan omfattar både kommunala och enskilda utförare. Siffrorna inom parentes avser 

gymnasiepoäng. Fullföljd och godkänd validering av motsvarande kunskaper räknas som 

avslutad kurs.

Om svaret är noll, skriv 0.

*Psykiatri 1 (100) 17

*Specialpedagogik 1 (100) 20

*Äldres hälsa och livskvalitet (200) 16

* 12. Hur många undersköterskor, vårdbiträden, vårdare, personliga assistenter och 

motsvarande har påbörjat kurser ur Barn- och fritidsprogrammet under bidragsåret? 

Ange antalet personer som har påbörjat varje kurs.

Frågan omfattar både kommunala och enskilda utförare. Siffrorna inom parentes avser 

gymnasiepoäng. Validering av motsvarande kunskaper räknas som påbörjad kurs.

Om svaret är noll, skriv 0

*Hälsopedagogik (100) 0

*Naturkunskap 1a2 (50) 0

*Kommunikation (100) 0

*Lärande och utveckling (100) 0

*Människors miljöer (100) 0
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*Pedagogiskt ledarskap (100) 0

*Samhällskunskap 1a2 (50) 0

*Svenska 2 (100) 0

*Svenska som andraspråk 2 (100) 0

*Socialt arbete (200) 0

*Sociologi (100) 0

*Grundläggande vård och omsorg 

(100)

0

*Entreprenörskap (100) 0

*Specialpedagogik 1 (100) 0

*Specialpedagogik 2 (100) 0

13. Vilken typ av andra kompetenshöjande eller kompetensutvecklande insatser har 

genomförts för undersköterskor, vårdbiträden, vårdare, personliga assistenter och 

motsvarande?

Frågan omfattar både kommunala och enskilda utförare. Till andra insatser räknas t.ex. interna 

utbildningar, föreläsningsserier, webbutbildningar eller annat som har genomförts inom ramen 

för satsningen men inte räknas upp bland Socialstyrelsens rekommenderade kurser m.m.

Ja Nej

Kurs eller motsvarade som ger en introduktion till FN:s konvention om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning
 X 

Kurs eller motsvarade som ger en introduktion till FN:s konvention om barnets 

rättigheter
 X 

Andra insatser än ovanstående  X 

14. Vilken typ av kompetenshöjande eller kompetensutvecklande insatser har genomförts 

för handläggare?

Till andra insatser räknas t.ex. interna utbildningar, föreläsningsserier, webbutbildningar eller 

annat som har genomförts inom ramen för satsningen men inte räknas upp bland 

Socialstyrelsens rekommenderade kurser m.m.

Ja Nej

Kurs eller motsvarade som ger en introduktion till FN:s konvention om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning
 X 

Kurs eller motsvarade som ger en introduktion till FN:s konvention om barnets 

rättigheter
 X 

Kurs eller motsvarade om myndighetsutövning ur ett jämlikhets- och 

jämställdhetsperspektiv
 X 
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Ja Nej

Stöd och handledning för oerfarna handläggare  X 

Andra insatser än ovanstående  X 

15. Leder insatsen till gymnasiepoäng, yrkeshögskolepoäng eller högskolepoäng?

Ja Nej

Kurs eller motsvarade som ger en introduktion till FN:s konvention om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning
 X 

16. Vilken typ av kompetenshöjande eller kompetensutvecklande insatser har genomförts 

för andra yrkesgrupper än undersköterskor, vårdbiträden, vårdare, personliga 

assistenter, handläggare och motsvarande.

Frågan omfattar både kommunala och enskilda utförare. Till andra insatser räknas t.ex. interna 

utbildningar, föreläsningsserier, webbutbildningar eller annat som har genomförts inom ramen 

för satsningen men inte räknas upp bland Socialstyrelsens rekommenderade kurser m.m.

Ja Nej

Kurs eller motsvarade som ger en introduktion till FN:s konvention om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning
 X 

Kurs eller motsvarade som ger en introduktion till FN:s konvention om barnets 

rättigheter
 X 

Andra insatser än ovanstående  X 

17. Beskriv övergripande hur kommunen som huvudman har resonerat om hur 

stimulansmedlen lämpligast skulle disponeras i fråga om verksamheter, yrkesgrupper 

och insatser.

Kommunen har medvetet riktat satsningen inom funktionshinderområdet, då dessa inte tagit del 

av tidigare satsning inom omvårdnadslyftet. Dessutom har man sett utbildningsbehov inom 

psykiatri och specialpedagogik.

18. Hur har kommunen som huvudman arbetat för att säkra kvaliteten i de 

kompetenshöjande eller kompetensutvecklande insatserna som har finansierats med 

stimulansmedlen?

T.ex. genom kravställning vid köp av utbildning eller riktlinjer till de verksamheter som har fått del 

av medlen.

Upphandling med krav på gymnasiepoäng.

Sida 7 av 9Easyresearch

2017-01-13https://response.easyresearch.se/s.aspx?ID=223840643&Pwd=1F479989&PrintMode...
54



* 19. Vilka slags utbildningsanordnare har kommunen använt sig av inom ramen för 

satsningen?

Svara sammantaget för kommunala och enskilda utförare som har deltagit i satsningen.

Flera svarsalternativ är möjliga.

Komvux i egen regi

Komvux med upphandlad utbildningsanordnare med betygsrätt

Komvux med upphandlad utbildningsanordnare utan betygsrätt

 X Privat utbildningsanordnare med betygsrätt

Privat utbildningsanordnare utan betygsrätt

Enskilda konsulter eller föreläsare utan betygsrätt

Annat, beskriv:

20. Har det under 2016 pågått andra kompetenssatsningar i kommunen som har 

kompletterat regeringens kunskapssatsning?

 X Ja

Nej

21. Om ja, beskriv:

Utbildning för samtlig personal som arbetar på demensenheter, ca 70 personer, i form av 

studiecirkel, 12 timmar per person. Nutritionsutbildning för ca 30 personer inom äldreomsorgen.

22. Vad har kommunen kunnat åstadkomma med stimulansmedlen som inte hade varit 

möjligt annars?

Svara sammantaget för kommunala och enskilda utförare som har deltagit i satsningen

Utan stimulansmedel hade det inte varit möjligt att utbilda så många i utbildningar med 

gymnasiepoäng. Högre kvalitet på utbildningsinsatsen och mer fördjupning genom att det ställs 

krav på prestation med betyg på de som deltar.

23. På en skala från 1 till 5, där 1 är mycket låg grad och 5 är mycket hög grad, hur väl 

upplever kommunen som huvudman att stimulansmedlen har kunnat utnyttjas?

1 Mycket låg grad

2

3

4
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 X 5 Mycket hög grad

24. Plats för kommentarer om hur väl kommunen som huvudman upplever att 

stimulansmedlen har kunnat utnyttjas.

Som tidigare kommenterats i fråga 88 har detta möjliggjort för kommunen att ge ett flertal 

medarbetare kvalitetssäkrad utbildning med gymnasiepoäng.

Underskrift

Skriv ut webbformuläret. Skriv ut webbformuläret genom att trycka på Klar nedan, välj 

sedan Svarsöversikt och Skriv ut. Notera att du också måste trycka på OK för att avsluta 

redovisningen. Behörig företrädare skriver därefter under redovisningen vid rubriken 

"Underskrift" samt fyller i "Ort och datum", "Namnförtydligande" och "Befattning". 

Formuläret skickas i sin helhet till Socialstyrelsen.

Behörig företrädare för kommunen intygar härmed att uppgifterna som lämnas i denna 

återrapportering är riktiga.

Ort och datum ..............................................................

Underskrift ...................................................................

Namnförtydligande ......................................................

Befattning ....................................................................
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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 

2017/4

Vård och omsorgsförvaltningen
Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och 
omsorgsförvaltningen

 

Skrivelser Von januari 2017

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 Kommunstyrelsen, Uppföljning oktober 2016.
 Från Tekniska nämnden, Ombyggnation Lilla Norregatan/Lillgatan/Kärnan 2017 – 

svar på remiss.
 Från Kommunfullmäktige, Taxa inom vård och omsorg.
 Från Kommunstyrelsen, Ökad friskvårdssubvention.
 Från Kommunfullmäktige, Rapportering av ej verkställda beslut.
 Från Hjälpmedelscentrum Östra Skåne, Granskningsrapport över intern kontroll 

2016.
 Från IVO, Inspektionen för vård och omsorg, Beslut angående utredning Lex Sarah
 Kommunalt Pensionärsråd, Minnesanteckningar från möte 2016-12-07.

 

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 

2017/5

Vård och omsorgsförvaltningen
Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och 
omsorgsförvaltningen

 

Information von januari 2017

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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