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Anie Reis, IT/Informationsansvarig § 80,86
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Justerande .....................................................................................................................................................................
Katarina Ståhlberg (KD) Pia Arndorff (S)

ANSLAG/BEVIS
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Underskrift ..........................................................................................................................
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Vård- och omsorgsnämnden 2017-08-31

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut Rubrik Ärende  Sida

§ 80 Intresseanmälan gemensam ansökan Kommunförbundet Skåne 
ESF utlysning digitaliseringskompetens

2017/142 3

§ 81 Ekonomisk uppföljning 30 juni 2017 2017/143 4 - 7
§ 82 Vård- och omsorgsnämndens mål i 2018 års internbudget 2017/144 8
§ 83 Förskrivning av medicintekniska hjälpmedel 2017/145 9
§ 84 Rapportering av ej verkställda beslut 1 § 4 kap SoL samt 9§ LSS 

till kommunfullmäktige kvartal 2 2017
2017/148 10 - 11

§ 85 Skrivelser von augusti 2017 2017/147 12
§ 86 Information Von augusti 2017 2017/149 13
§ 87 Lex Sarah beslut Solkullen 2017-04-23 2017/131
§ 88 Lex Sarah beslut Sandbäcksgården 2017-04-07 2017/132
§ 89 Lex Sarah beslut Ängsgården 17-05-23 2017/146
§ 90 Anmälan om delegationsbeslut Von juni-juli 2017 2017/150
§ 91 Arbetsutskottets protokoll juni 2017/151
§ 92 Urvalsärende bostadsanpassningsbidrag Von augusti 2017 2017/152
§ 93 Urvalsärende SoL Von augusti 2017 2017/153
§ 94 Urvalsärende LSS von augusti 2017 2017/154
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Vård- och omsorgsnämnden 2017-08-31

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 80 Dnr 2017/142

Intresseanmälan gemensam ansökan Kommunförbundet Skåne ESF 
utlysning digitaliseringskompetens

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

Sammanfattning
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”.
Vid sammanträdet informerar verksamhetsutvecklare Cecilia Lindberg och  IT-
/Informationsansvarig Anie Reis om projektet.

Protokollet skall skickas till
Verksamhetsutvecklare Cecilia Lindberg för vidarebefordran till 
Kommunförbundet Skåne
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Vård- och omsorgsnämnden 2017-08-31

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 81 Dnr 2017/143

Ekonomisk uppföljning 30 juni 2017

Vård- och omsorgsnämndens beslut
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
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

Protokollet skall skickas till
Chefer vård och omsorg 
Kommunstyrelsen
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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.

6



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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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Vård- och omsorgsnämnden 2017-08-31

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 82 Dnr 2017/144

Vård- och omsorgsnämndens mål i 2018 års internbudget

Vård- och omsorgsnämndens beslut
 Vård- och omsorgsnämndens ledamöter har möjlighet att diskutera nya/ändrade 
mål med samtliga enhetschefer vid temadagen den 26 september och därefter 
besluta om 2018 års mål vid nämndens sammanträde samma dag. 

Sammanfattning
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. 
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Vård- och omsorgsnämnden 2017-08-31

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 83 Dnr 2017/145

Förskrivning av medicintekniska hjälpmedel

Vård- och omsorgsnämndens 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
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.

Protokollet skall skickas till
Karin Ingelstedt Ekelund, Verksamhetschef tekniska hjälpmedel
Elisabeth Schwind Johansson, hjälpmedelssamordnare 
Janet Mars, enhetschef  HUR-gruppen
Ledningsgruppen
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Vård- och omsorgsnämnden 2017-08-31

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 84 Dnr 2017/148

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

Vård- och omsorgsnämndens 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
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.

Protokollet skall skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer
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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
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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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Vård- och omsorgsnämnden 2017-08-31

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 85 Dnr 2017/147

Skrivelser von augusti 2017

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Ärendet läggs till handlingarna.

Sammanfattning
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.
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Vård- och omsorgsnämnden 2017-08-31

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 86 Dnr 2017/149

Information Von augusti 2017

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Information om aktuella frågor i förvaltningen.
Förvaltningschef Eva Gustafsson informerar om 
- Planering inför ikraftträdande av ny betalningsansvarslag fr o m 1 januari
- Sommarsituationen inom vård- och omsorg
- Läget avseende sjukskrivna enhetschefer
- Ny hygienmätning med positivt resultat
- Örnen, inomhusmiljön.
-
IT-/Informationsansvarig Anie Reis och verksamhetsutvecklare Cecilia Lindberg 
informerar om Pro Capita/Lifecare, det nya verksamhetssystemet som 
implementerats inom vård- och omsorg.
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