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SJÖBO KOMMUN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Vård- och omsorgsnämnden

Föredragningslista Vård- och omsorgsnämnden

Ärende-   Ärendemening   Dnr
nummer
Normal
1 Intresseanmälan gemensam ansökan Kommunförbundet Skåne 

ESF utlysning digitaliseringskompetens
2017/142

2 Ekonomisk uppföljning 30 juni 2017 2017/143
3 Vård- och omsorgsnämndens mål i 2018 års internbudget 2017/144
4 Förskrivning av medicintekniska hjälpmedel 2017/145
5 Rapportering av ej verkställda beslut 1 § 4 kap SoL samt 9§ 

LSS till kommunfullmäktige kvartal 2 2017
2017/148

6 Skrivelser von augusti 2017 2017/147
7 Information Von augusti 2017 2017/149
Sekretess
8 Lex Sarah Solkullen 2017-04-23 2017/131
9 Lex Sarah Sandbäcksgården 2017-04-07 2017/132
10 Lex Sarah Ängsgården 2017-05-23 2017/146
11 Anmälan om delegationsbeslut Von juni-juli 2017 2017/150
12 Arbetsutskottets protokoll juni 2017/151
13 Urvalsärende bostadsanpassningsbidrag Von augusti 2017 2017/152
14 Urvalsärende SoL Von augusti 2017 2017/153
15 Urvalsärende LSS von augusti 2017 2017/154
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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 
2017-08-10 2017/142

Hid
 

Vård och omsorgsförvaltningen
Cecilia Lindberg
Verksamhetsutvecklare

 

Intresseanmälan gemensam ansökan Kommunförbundet Skåne 
ESF- utlysning Digitaliseringskompetens på arbetsplatser i 
Sydsverige

Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner medverkan i gemensam ansökan om medel från 
ESF-utlysning ”Digitaliseringskompetens på arbetsplatser i Sydsverige” enligt inlämnad 
intresseanmälan. 

Sammanfattning av ärendet
Svenska ESF-rådet har den 31 maj utlyst högst 30 miljoner kronor till 
Digitaliseringskompetens på arbetsplatser i Sydsverige. 
Utlysningen riktar sig till kommuner, landsting, bransch- och medlemsorganisationer som 
bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvård, vård och omsorg och medfinansieringen 
inom projekten ska vara 33 procent. 

Kommunförbundet Skåne har under sommaren bjudit in samtliga kommuner i Skåne till en 
dialog angående eventuell gemensam ansökan. Ett antal moduler har tagits fram och 
intresserade kommuner har lämnat in intresseanmälan för de moduler man är intresserad av 
att medverka i.

Vård-och omsorgsförvaltningen har lämnat in intresseansökan avseende följande 2 
moduler
- Hitta/utveckla utbildningsmodeller som skall testas/etableras på utvalda enheter och ev 

samtidigt bygga upp en gemensam struktur för digital kompetens inom vård- och 
omsorg

- Att utgå från rekommendationer i ”Kvalitet i särskilt boende för äldre” och genom 
digitala lösningar utveckla verksamhetens kvalitet samtidigt som behoven hos en 
ökande åldrande befolkning bättre kan tillgodoses.

Beslutsunderlag
Intresseanmälan angående deltagande i gemensamma projekt i gemensam ansökan från 
ESF-rådets utlysning ” Digitaliseringskompetens på arbetsplatser i Sydsverige”.

Vård och omsorgsförvaltningen

Cecilia Lindberg
Verksamhetsutvecklare
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Postadress
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TJÄNSTESKRIVELSE
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2017-08-10 2017/143

Hid
 

Vård och omsorgsförvaltningen
Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och 
omsorgsförvaltningen

 

Ekonomisk uppföljning 30 juni 2017

Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår att vård- och omsorgsnämnden 
fastställer budgetuppföljning tom juni 2017, enligt bilaga till protokollet och överlämnar 
prognos, innebärande utfall i nivå med budget för nämnden totalt.

Sammanfattning av ärendet
Enligt skrivelse från ekonomiavdelningen angående uppföljningar 2017 skall vård - och 
omsorgsnämnden lämna utfallsprognos per 30 juni till ekonomiavdelningen den 14 juli. 
Prognosen skall ha behandlats politiskt på lägst arbetsutskottsnivå innan den 
sammanställda prognosen behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott (den 16 augusti).
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 2017
Styrprinciper

Vård och omsorgsförvaltningen

Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och omsorgsförvaltningen
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Gunilla Lynghed, 2017-07-14 10:28 1

Sjöbo kommun

Vård- och omsorgsnämnd
Uppföljning Juni månad 2017
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Gunilla Lynghed, 2017-07-14 10:28 2

Drift:  

Prognos

för helåre

t 2017

Kommun-

bidrag

helåret

2017

Prognos-

tiserat

resultat

2017

    Verksamhet

        Kommunövergripande verksamhet 0 0 0

        Politisk verksamhet 615 615 0

        Verksamhet för funktionshindrade 101 328 99 600 -1 728

        Äldreomsorg 192 857 194 584 1 728

    Summa Verksamhet 294 800 294 800 0

Kommunövergripande verksamhet

Prognos enligt budget för måltidsverksamhet skola-förskola. Beräknat underskott för poolverksamhet regleras mot respektive verksamhet och ingår i
dessa prognoser.

Politisk verksamhet

Prognos enligt budget.

Verksamhet för funktionshindrade

Prognostiserat underskott har ökat med ca 0,7 mnkr sedan föregående prognos till ca 1,7 mnkr . Underskott avseende bostad med särskild service
enligt LSS, både för externa och egna boenden beräknas till 3,8 mnkr och avser både nya placeringar, ökade kostnader för befintliga placeringar och
ökat bemanningsbehov för att möta speciella behov hos kunder inom de egna LSS-boendena. Utredning avseende införande av resursfördelning
inom kommunens egna LSS-boende pågår i förvaltningen. Underskottet vägs delvis upp av överskott avseende lägre volymer inom köpt verksamhet
korttidstillsyn och korttidsvistelse, personlig assistans, samt överskott inom den egna verksamheten avseende hemtjänst för personer upp till 65 år,
boendestöd och daglig sysselsättning inom socialpsykiatrin, korttidsvistelse LSS. Externt köpt verksamhet samt personlig assistans beräknas utifrån
nuvarande volymer, där enstaka placeringar kan innebära stora skillnader i utfallet.

Äldreomsorg

Inom äldreomsorgen prognostiseras överskott i samma storleksordning som underskottet inom verksamhet för funktionshindrade, ca 1,7 mnkr.
Överskottet är främst hänförligt till volymer inom hemtjänst, samt ej tillsatt förstärkning inom korttidsvård delar av året. Hemtjänstvolymerna har ökat
något under våren, men fortfarande beräknas överskott inom verksamheten, och här täcks även kostnader avseende ej kompenserad löneökning för
2016 års avtal inom Kommunals område. Beläggningen på särskilda boende är fortsatt låg avseende vanliga platser, däremot är beläggningen hög
på demensplatserna. Prognosen innebär ett mindre underskott främst avseende kostnader för tomma lägenheter. De boende som har lägst
beläggning har också överskott på personalkostnaderna, men på andra boende prognostiseras underskott. Under hösten beräknas
kostnadsökningar avseende bl a tvätt av arbetskläder. Osäkerhet finns avseende kostnadsutvecklingen för det nya hälso- och sjukvårdsavtalet vars
syfte är att behandlingar ska ges i kundens bostad istället för på sjukhus vilket kommer att innebära kvalitetshöjning för kunden men en ökad
arbetsbelastning på kommunens personal.
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Gunilla Lynghed, 2017-07-14 10:28 3

Investering:  

Prognos

för helåre

t 2017

Kommun-

bidrag

helåret

2017

Prognos-

tiserat

resultat

2017

    Verksamhet

        Verksamhet för funktionshindrade 350 350 -0

        Äldreomsorg 1 950 1 950 -0

    Summa Verksamhet 2 300 2 300 -0

Äldreomsorg

Hela investeringsvolymen beräknas utnyttjas under året. Vård- och omsorgsnämnden har beviljats föra över 100 tkr från överskott
investeringsbudgeten 2016 och tillsammans med 2017 års anslag för utbyggnad av it-stöd och kundorienterade tekniska lösningar kan installation av
trådlöst nätverk för surf och mail i gemensamma utrymmen samt kontorsdelar på kommunens särskilda boende genomföras under året. Dock är
detta inte dimensionerat för att vara de boendes primära bredbandsuppkoppling. Avseende fasta anslutningar till respektive lägenhet väntar
förvaltningen på besked om kostnadsbilden, och detta kommer inte kunna inrymmas i 2017 års investeringsbudget.

Verksamhet för funktionshindrade

Hela investeringsvolymen beräknas utnyttjas under året.
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Datum
2017-08-16

Ekonomiavdelningen
Jörgen Persson

Uppföljningar under 2017

Budget för 2017 följer i stort samma målstruktur, beskrivningar av verksamheten, 
prestationsmått etc. som budgeten för 2016. 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 10 mars 14 mars 15 mars
30 juni 14 juli 10 augusti 23 aug (16 aug)
31 oktober 6 november 7 november 8november

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 
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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 eventuella 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 24 maj 31 maj//14 juni
31 augusti - DR 2 15 september 27 september 11 oktober/25 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

13

https://arbetsnat.sjobo.se/service-och-stod-i-arbetet/ekonomi/budget/


Styrprinciper för Sjöbo kommun
Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll 
2016-06-15, § 49
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 därigenom 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- och fritidshems- och 
grundskoleverksamheten, äldreomsorgen, gymnasieverksamheten och delar av teknisk skattefinansierad 
verksamhet. För äldreomsorgen, gymnasieverksamheten och förskole- och skolbarnsomsorg samt grund-
skoleverksamhet baseras uträkningsmodellen på prognostiserat 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. 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. Om underskott prognostiseras för investeringsprojekt ska nämnden i första hand 
lösa underskottet genom omdisponering från nämndens investeringsram för mindre projekt. När denna 
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möjlighet är uttömd kan  ansökan om tilläggsanslag göras. Då  projekt som överstiger 5 mnkr avslutas ska 
de slutredovisas av nämnden vid nästkommande delårs- eller årsredovisning.

Vid förhyrning av lokaler och tecknande av hyresavtal ska nämnderna använda resursperson från 
kommunstyrelsen som biträde vid förhandling av hyresavtalet och kommunstyrelsens tillstånd ska inhämtas 
innan hyreskontrakt kan tecknas.

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 kommunledningsförvaltningens kommun-gemensamma 
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.

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 kvalitet, 
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.
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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 admini-
strativa kostnaden för debiteringen. Internfakturering till mindre värde ska undvikas och internfakturor 
under 200 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. I de fall det avser en vara/tjänst som inte är återkommande ska 
fakturering ske senast 30 dagar efter utförd leverans/tjänst. 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

Telefon
0416-270 00
(växel)

Fax
0416-51 17 92
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662-7574

Internet
www.sjobo.se

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Dnr 
2017-08-10 2017/144

Hid
 

Vård och omsorgsförvaltningen
Eva Gustafsson
förvaltningschef

 

Vård- och omsorgsnämndens mål i 2018 års internbudget

Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
 

Sammanfattning av ärendet
Nämndens internbudget med koppling till mål i verksamhetsplan skall enligt 
kommunstyrelsens anvisningar beslutas senast den 22 december. Dock skall 
förvaltningschefens verksamhetsplan vara klar den 31 oktober och nämnden behöver 
därför besluta om ev. nämndspecifika mål i september. 
Vid dagens sammanträde diskuteras nuvarande mål och ev nya mål. Nämnden har en 
temadag den 26 september tillsammans med samtliga enhetschefer där ett tema är 
uppföljning av årets mål.

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsnämndens mål 2017.
Inriktningsmål och indikatorer inom äldreomsorg och verksamhet för personer med 
funktionsnedsättning i kommunfullmäktiges beslut om budget 2018. 

Vård och omsorgsförvaltningen

Eva Gustafsson
förvaltningschef
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Nämndens interna mål 2017

Kunden ska ha tillgång till evidensbaseradomsorg. Verksamheterna ska arbeta efter t ex 
Senior Alert, BPSD, Delaktighetsmodellen, Lågaffektivt bemötande.

Efterlevnad av riktlinjer, kvalitetsarbeten, handlingsplaner mm ska öka. Förbättringsarbetet 
ska ske och dokumenteras efter kvalitetscirkel; planera, genomföra, följa upp och rätta till.

Rätt beslut – rätt utförd insats

Våra resurser ska användas på bästa sätt

Årshjulet för arbetsmiljö ska implementeras och vara en del i arbetsmiljöarbetet
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Dnr 
2017-08-10 2017/145

Hid
 

Vård och omsorgsförvaltningen
Karin Ekelund
Enhetschef

 

Förskrivning av medicintekniska hjälpmedel

Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Förskrivning av medicintekniska hjälpmedel, oavsett funktion och storlek, förskrivs av 
legitimerad arbetsterapeut eller legitimerad sjukgymnast, vilket innebär en ändring av 
beslut 2015/128.Om det saknas medicinsk grund för förskrivning av hjälpmedel ska den 
enskilde/kunden hänvisas till egenvård och själv införskaffa produkten/produkterna.

Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden har tidigare fattat beslut (diarienummer 2015/128) om att ta 
bort vissa mindre hjälpmedel från förskrivaransvaret och ge undersköterskor i HUR-
gruppen mandat att tillhandahålla dessa till sina kunder.  De hjälpmedel som omfattas är 
strumppådragare, förhöjningsdynor och griptänger. Vid granskning av rutiner har det 
framkommit att beslutet inte överensstämmer med gällande lagstiftning kring 
medicintekniska produkter. 

Karin Ingelstedt Ekelund, verksamhetschef tekniska hjälpmedel och Elisabeth Schwind 
Johansson, hjälpmedelssamordnare föreslår därför att beslutet från 2015 ändras och 
presenterar 3 alternativa förslag till beslut.

Det alternativ som de förordar är att förskrivning av medicintekniska hjälpmedel, oavsett 
funktion och storlek, förskrivs av legitimerad arbetsterapeut eller legitimerad sjukgymnast. 
Om det saknas medicinsk grund för förskrivning av hjälpmedel ska den enskilde/kunden 
hänvisas till egenvård och själv införskaffa produkten/produkterna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse gällande undantag från förskrivningsprocessen för enklare hjälpmedel.
Beslut von 2015/128 angående borttag av vissa mindre hjälpmedel från förskrivaransvaret.

Vård och omsorgsförvaltningen

Karin Ekelund
Enhetschef
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Vård- och omsorgsförvaltningen

Tjänsteskrivelse gällande undantag från förskrivningsprocessen för 
enklare hjälpmedel

Bakgrund
Vård- och omsorgsnämnden har tidigare fattat beslut (diarienummer 2015/128) om att ta bort vissa 
mindre hjälpmedel från förskrivaransvaret och ge undersköterskor i HUR-gruppen mandat att 
tillhandahålla dessa till sina kunder.  De hjälpmedel som omfattas är strumppådragare, 
förhöjningsdynor och griptänger. Vid granskning av rutiner har det framkommit att beslutet inte 
överensstämmer med gällande lagstiftning kring medicintekniska produkter. 

De hjälpmedel som omfattas av beslutet ovan finns fortfarande kvar i det förskrivningsbara 
sortimentet, vilket innebär att en och samma produkt i ena fallet betraktas som en konsumtionsprodukt 
och i det andra fallet en medicinteknisk produkt. 

Ärende
Lagstiftaren kräver att verksamheten ska kunna spåra de hjälpmedel som förskrivs samt att 
patientjournalen ska innehålla uppgifter som behövs för att tillgodose spårbarheten, se utdrag ur 
SOSFS 2008:1 samt SOSFS 2008:14.
I nuvarande rutin uppfylls inte kraven på spårbarhet och dokumentation i patientjournal.

SOSFS 2008:1 ”Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- 
och sjukvården” 
3 Kap 6 § Verksamhetschefen ska, efter uppdrag, ansvara för att medicintekniska produkter som har 
förskrivits, utlämnats eller tillförts till patienter kan spåras.

SOSFS 2008:14 ”Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och 
sjukvården” 
3 Kap 7 § Rutinerna för dokumentation av patientuppgifter ska även säkerställa att patientjournalen 
innehåller de uppgifter som behövs för att tillgodose spårbarhet avseende de medicintekniska 
produkter som har förskrivits till, utlämnats till eller tillförts en patient.

Sjöbo kommun köper in hjälpmedel via Hjälpmedelscentrum Östra Skåne (HÖS). De produkter som 
omfattas av undantaget från förskrivaransvaret kostar mellan 130 kronor och 185 kronor per styck i 
inköp (förhöjningsdyna 130 kronor, strumppådragare 185 kronor och griptång 183 kronor). I det 
enskilda fallet kan kostnaden uppgå till flera hundra kronor, det vill säga att en kund får en/flera 
förhöjningsdynor, en griptång och en strumppådragare. Detta utan att det föreligger ett medicinskt 
behov av insatsen. 
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De hjälpmedel som i dagsläget omfattas av undantaget finns även att tillgå som egenvårdsprodukter i 
flera butiker (fysiska butiker och web-butiker). 

Förslag

Alternativ 1
Nuvarande ordning kvarstår, det vill säga att HUR-gruppens undersköterskor tillhandahåller 
förhöjningsdynor, strumppådragare och griptänger till sina kunder. Dessa produkter blir då en gåva 
(konsumentprodukt) från Sjöbo kommun till dem som omfattas av HUR-gruppens insatser. 

Förhöjningsdynor, strumppådragare och griptänger tas bort ur det förskrivningsbara sortimentet 
(medicinteknisk produkt) och patienter som av medicinska orsaker är i behov av dessa hjälpmedel 
hänvisas till egenvård och får själva införskaffa produkten/produkterna.

Risk: 
 Principen om ”vård på lika villkor” uppfylls inte eftersom endast HUR-gruppens 

undersköterskor tillhandahåller hjälpmedlen. Övriga medborgare får införskaffa produkterna 
som egenvårdsprodukter.

 Hjälpmedel används felaktigt eller används av personer som saknar medicinskt behov.
 Sjöbo kommun tar på sig ett utökat ansvar jämtemot medborgarna vilket medför en ökad 

kostnad för hjälpmedel.

Alternativ 2
Förskrivning av medicintekniska hjälpmedel, oavsett funktion och storlek, förskrivs av legitimerad 
arbetsterapeut eller legitimerad sjukgymnast. Om det saknas medicinsk grund för förskrivning av 
hjälpmedel ska den enskilde/kunden hänvisas till egenvård och själv införskaffa 
produkten/produkterna.

Registrering av hjälpmedel för spårbarhet sker i Websesam och journalföring sker i Procapita. Detta 
innebär att lagstiftarens krav på spårbarhet och dokumentation (SOSFS 2008:1, SOSFS 2008:14) 
uppfylls.

Risk:
 Medborgare som tidigare omfattats av servicen att HUR-gruppen tillhandahållit hjälpmedel kan 

uppleva en försämrad service.

Alternativ 3
Förhöjningsdynor, strumppådragare och griptänger tas bort helt ur det förskrivningsbara sortimentet 
och medborgarna hänvisas i samtliga fall till egenvård och får själva införskaffa 
produkten/produkterna. Detta skulle kunna medföra att kommunens kostnader för inköp, 
administration och hantering avseende hjälpmedel minskar på sikt.

Risk:
 Patienter som har medicinska behov av hjälpmedel kommer inte att få dessa via kommunen 

utan behöver inköpa dessa på egen hand. 
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Förslag till beslut

Alternativ 2:
Detta alternativ innebär en trygghet för patienten eftersom en bedömning av behovet genomförs av en 
legitimerad arbetsterapeut/fysioterapeut/sjuksköterska som i sin yrkesroll har omfattande medicinska 
kunskaper. Det säkerställer då att ett det finns en medicinsk grund för förskrivningen. Genom sin 
legitimation har personalen ett ansvar för att bedöma, journalföra, förskriva och följa upp det som 
förskrivits. Då medicintekniska produkter förskrivs till patienten av legitimerad personal säkerställs 
även lagkravet på spårbarhet av medicintekniska produkter genom att produkten registreras i 
Websesam. 

I tjänsten
Karin Ingelstedt Ekelund
Verksamhetschef tekniska hjälpmedel
Elisabeth Schwind Johansson, hjälpmedelssamordnare
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Vård- och omsorgsnämnden 2015-06-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 69 Dnr 2015/128

Borttagning av vissa enklare hjälpmedel från förskrivningsansvaret

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vissa enklare hjälpmedel; strumppådragare, standardförhöjningskuddar samt 
griptänger tas bort från förskrivningsansvaret. Istället för att 
arbetsterapeut/sjukgymnast gör bedömning, förskriver, upprättar rehabplan som 
skall följas får undersköterskor i HUR-gruppen mandat att hämta dessa 
hjälpmedel från hjälpmedelsförrådet och stöttar sin kund i att använda detta för att  
bli självständig i dessa moment i sin personliga vård. Arbetsterapeut och 
sjukgymnast informerar och ger råd vid behov. Undersköterskorna dokumenterar i 
social journal.

Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2012-11-29 att  på försök under ett år ta 
bort vissa enklare tekniska hjälpmedel från förskrivningsansvaret. Hjälpmedel 
som avsågs var strumppådragare, standardförhöjningskuddar samt griptänger. 
Undersköterskor i HUR-gruppen fick då mandat att hämta dessa hjälpmedel från 
hjälpmedelsförrådet.

Enhetschef Lena Johansson, i sin roll som verksamhetschef medicintekniska 
produkter, har gjort en uppföljning av beslutet och föreslår att undersköterskorna i 
HUR-gruppen även fortsättningsvis får lämna ut dessa hjälpmedel till de kunder 
som får stöttning av denna grupp i sin personliga vård.

Beslutsunderlag
Uppföljning av försök att ta bort vissa enklare hjälpmedel från 
förskrivningsansvaret.
Vård- och omsorgsnämndens beslut 2012-11-29, §112/2012.

Protokollet skall skickas till
Ansvarig för tekniska hjälpmedel, enhetschef  Lena Johansson
Enhetschef HSL (vakant)/Eva Gustafsson
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Vård och omsorgsförvaltningen
Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och 
omsorgsförvaltningen

 

Rapportering av ej verkställda beslut 1 § 4 kap SoL samt 9§ 
LSS till kommunfullmäktige kvartal 2 2017

Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Statistikrapport avseende ej verkställda beslut enligt 1§ 4 kap SoL och LSS kvartal 2 2017 
enligt bilaga till protokollet, överlämnas till kommunfullmäktige och kommunens 
revisorer.

Sammanfattning av ärendet
Kommunerna har skyldighet att till IVO och kommunens revisorer rapportera in gynnande 
beslut som inte verkställts inom 3 månader eller beslut som avbrutits och inte och inte på 
nytt verkställts inom 3 månader. Till kommunfullmäktige skall nämnden lämna en 
statistikrapport. Rapporteringen skall ske en gång per kvartal.

Beslutsunderlag
Statistikrapport ej verkställda beslut äldre än 3 mån tom 2017-03-31.

Vård och omsorgsförvaltningen

Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och omsorgsförvaltningen
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2017-08-16

Vård och 
omsorgsförvaltningen

Statistikrapport ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § 
Socialtjänstlagen t o m 30 juni 2017

Kön/födelseår typ av bistånd orsak beslutsdag

Inga ej verkställda beslut 

Statistikrapport ej verkställda gynnande beslut enligt LSS  
t o m  30 juni 2017

Kön/födelseår typ av bistånd orsak beslutsdag

Inga ej verkställda beslut 

Tidigare rapporterade ej verkställda beslut

Man 1987 Kontaktperson enl LSS   Saknas lämplig 2016-12-30
Uppdragstagare

Verkställt 2017-06-29
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Vård och omsorgsförvaltningen
Eva Gustafsson
förvaltningschef

 

Skrivelser von augusti 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 Brukar- och anhörigråd i sydöstra Skåne, Protokoll från möte 2017-06-20
• Från Socialstyrelsen Beräkningsunderlag för 2016 års stimulansmedel för ökad  

bemanning inom äldreomsorgen
• Från Hjälpmedelscentrum, Östra Skåne protokoll från möte 2017-06-26
• Från Kommunstyrelsen, Ny gruppbostad LSS
• Från Kommunstyrelsen, Räkenskapssammanställning för Astrid och Ivar Nilssons 

minnesfond 2015
• Från Kommunstyrelsen, Räkenskapssammanställning social samfond 2015
• Från Kommunfullmäktige, Delårsrapport 1 2017
• Från Kommunfullmäktige, Budget 2018 och ekonomisk plan 2019-2020
• Från Kommunfullmäktige, Övergång från leasing till köp av fordon
• Från Kommunfullmäktige, Revisorernas granskning av handläggning och uppföljning av 

hemtjänstverksamheten
• Från Kommunalt Tillgänglighetsråd, Minnesanteckningar från möte 2017-06-07
• Från Förvaltningsrätten Dom innebärande avslag till överklagan av beslut som innebar 

avslag på ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen i form av korttidsboende.
• Från Förvaltningsrätten Dom innebärande avslag till överklagan av beslut som innebar 

avslag på ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen i form av särskilt boende.
• Från Förvaltningsrätten Dom innebärande avslag till överklagan av beslut som innebar 

avslag på ansökan om bistånd enligt lagen om stöd och service till vissa funktions-
hindrade (LSS) i form av korttidsvistelse, lägervistelse.

Vård och omsorgsförvaltningen

Eva Gustafsson
förvaltningschef
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Vård och omsorgsförvaltningen
Eva Gustafsson
förvaltningschef

 

Information Von augusti 2017

Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Information om aktuella frågor i förvaltningen.

Vård och omsorgsförvaltningen

Eva Gustafsson
förvaltningschef
  

35


	Kallelse förstasida
	Intresseanmälan gemensam ansökan Kommunförbundet Skåne ESF utlysning digitaliseringskompetens
	Intresseanmälan gemensam ansökan Kommunförbundet Skåne ESF- utlysning Digitaliseringskompetens på arbetsplatser i Sydsverige
	ESF - Digitaliseringskompetens på arbetsplatser. Intresseanmälan att medverka
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4


	Ekonomisk uppföljning 30 juni 2017
	Ekonomisk uppföljning 30 juni 2017
	Prognos juni vård- och omsorg
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Skrivelse uppföljningar 2017
	Sida 1
	Sida 2

	Styrprinciper för Sjöbo kommun
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Vård- och omsorgsnämndens mål i 2018 års internbudget
	Vård- och omsorgsnämndens mål i 2018 års internbudget
	Vård- och omsorgsnämndens interna mål 2017
	Utdrag ur kommunfullmäktiges budget 2018 med mål och indikatorer
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8


	Förskrivning av medicintekniska hjälpmedel
	Förskrivning av medicintekniska hjälpmedel
	Tjänsteskrivelse undantag från förskrivningsansvar 170803
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Beslut VoN 2015-06-23Borttagning av vissa en

	Rapportering av ej verkställda beslut 1 § 4 kap SoL samt 9§ LSS till kommunfullmäktige kvartal 2 2017
	Rapportering av ej verkställda beslut 1 § 4 kap SoL samt 9§ LSS till kommunfullmäktige kvartal 2 2017
	Statistikrapport ej verkställda kvartal 2 2017

	Skrivelser von augusti 2017
	Skrivelser von augusti 2017

	Information Von augusti 2017
	Information Von augusti 2017


