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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Vård- och omsorgsnämnden 2018-05-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 60 Dnr 2018/124

VO Delårsrapport april, DR 1 2018

Vård- och omsorgsnämndens beslut
1.Vård och omsorgsnämnden överlämnar Delårsrapport per 2018-04-30 (DR 1) 
för vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde, enligt bilaga till protokollet, 
innebärande ett beräknat underskott på 2,9 mnkr.
2.Vård- och omsorgsnämnden ser små möjligheter att finansiera hela underskottet 
avseende volymökningar av externt köpt verksamhet genom besparingar inom den 
egna verksamheten, men för att minimera underskottet uppdras åt verksamheten 
att
- Se över bemanningskrav vid lägre beläggning på särskilda boenden och LSS-
boenden
- För externt placerade kunder.; följa upp placeringsbeslut, se över kostnader för 
respektive plats, vid behov tydliggöra uppdrag för externa utförare.  
Ställningstagande kring vilka kunder som det är rimligt kan övergå i egen regi.
- För de verksamheter där det prognosticeras underskott, vidta åtgärder  för att nå 
budget i balans.

Sammanfattning
Enligt tidplan för ekonomisk uppföljning 2018 skall vård- och omsorgsnämnden 
behandla delårsrapport inkl prognos innan den sammanställda prognosen 
behandlas av kommunstyrelsen (30 maj).
Preliminär prognos lämnas till ekonomiavdelningen 9 maj.

Enligt ekonomiavdelningens anvisningar skall,  i de fall delårsrapporten visar på 
prognostiserat underskott i förhållande till budgeten, förslag till åtgärder 
presenteras på nästkommande sammanträde. Åtgärderna ska utformas så att 
nämnd vid utgången av innevarande budgetår når en överensstämmelse med 
budgeten.  

Beslutsunderlag
Förslag till delårsrapport, DR 1 2018
Skrivelse angående uppföljningar 2018
Styrprinciper för Sjöbo kommun 2018 års budget

Protokollet skall skickas till
Kommunstyrelsen
Chefer vård- och omsorgsförvaltningen, för kännedom 
Förvaltningsövergripande samverkan VO, för kännedom
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Datum
2018-05-22

Uppföljning

2018-04-30

Vård- och omsorgsnämnden
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Vård- och omsorgsnämnden sammanfattning till 
kommunstyrelsen för perioden januari - april 2018 samt 
prognos 2018

Totalt för nämnden

Tusental kronor

Utfall jan-
apr 2017

Budget 
jan-apr 

2018

Utfall jan-
apr 2018

Bokslut 
2017

Budget 
2018

Prognos 
2018

Intäkter 38 135 36 597 37 841 113 521 109 792 112 161
Kostnader 134 450 141 478 143 828 411 013 415 392 420 683
Nettokostnader 96 315 104 881 105 987 297 492 305 600 308 522
Kommunbidrag 96 720 104 881 104 881 295 000 305 600 305 600
Resultat 405 0 -1 106 -2 492 0 -2 922
 

Utfallet tom april för hela vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde innebär ett underskott på ca 
1,1 mnkr, och underskottet beräknas stiga till ca 2,9 mnkr vid årets slut, trots stort fokus på ekonomi och 
uppföljning inom hela verksamheten.

Underskottet t o m april avser både verksamhet som drivs i egen regi och externt köpt verksamhet för 
personer under 65 år, medan det vid året slut främst avser externt köpt verksamhet. För att underskottet 
inte skall bli ännu större krävs att kostnaderna för den egna verksamheten både inom äldreomsorg och 
verksamhet för personer med funktionshinder minskar i förhållande till utfallet jan-april. 

Underskottet inom externt köpt verksamhet avser ökade volymer, både avseende antal med insatser och i 
vissa fall fler timmar och dyrare externa placeringar.

Uppföljning per verksamhet

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Årets viktigaste händelser
Verksamhet för personer under 65 år har ökat framförallt när det gäller ansökningar om boendestöd för 
unga med psykisk ohälsa. Detta har verksamheterna hitintills klarat inom befintligt personalbudget genom 
effektiv användning av resurser.
Även inom daglig verksamhet har antalet deltagare ökat.

Inom boende LSS har ett intensivt arbete med personalbemanning i förhållande till budget bedrivits och 
ser ut att ge resultat.
Utbildningssatsningen inom två av LSS bostäder har gett mycket bra resultat – ett av dem blir nu 
certifierade.
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Oro gäller personer under 65 år som behöver den typ av behandling och omsorg som inte den ordinarie 
verksamheten klarar av, ofta handlar det här om en kombination av psykiskt ohälsa, funktionsnedsättning 
samt missbruk.

Påtagligt är också att hemtjänstinsatser enligt Socialtjänstlagen för personer under 65 år ökar – dessa 
kunder erhåller förvaltningen inget kommunbidrag för

Måluppfyllelse
    RESULTAT

INRIKTNINGSMÅL INDIKATOR 2017 2018

 Tillgänglighet och 
delaktighet

Nöjd-inflytande-index ska förbättras 41 

Mångfald och valfrihet Antalet externa aktörer ska öka. 3 5

Ett livskraftigt näringsliv Andelen kommunala verksamheter som konkurrensutsätts 
enligt lagen om offentlig upphandling/anbud ska öka. 2 2

Samverkan med 
forskning och utbildning

Samarbetet med forskning, utbildning och innovatörer ska 
öka.

-

Hållbar utveckling Andelen miljöbilar i den kommunala verksamheten ska öka. 1 1

Någon ny medborgarenkät finns inte tillgänglig i dagsläget.
Brukarrevision har genomförts i slutet av november och redovisades våren 2018 inom verksamheten för 
boendestöd, 9 personer av 45 aktuella kunder har intervjuats och resultatet är övervägande gott. 7 av 9 
beskriver hög grad av delaktighet, gott bemötande och bra information.
Förvaltningen kommer under året att delta i socialstyrelsens nya enkät som ska omfatta personer med stöd 
av socialpsykiatri, inom boende enligt LSS samt daglig verksamhet. 
Antal LOV-leverantörerar har ökat under 2018.
Upphandling av bilar pågår och ambitionen är att öka andelen miljöbilar

Livsmedelsupphandlingar kommer under året och då kan svar ges om andelen små och medelstora 
livsmedelsföretag.
Upphandlingar pågår om bilar i verksamheterna och ambitionen är att andelen miljöbilar ska öka

Ekonomi analys
Inom verksamhet för personer med funktionsnedsättning prognistiseras ett underskott på 2,9 mnkr. 
Underskottet avseende externt köpt verksamhet beräknas till 2,6 mnkr och avser ökningar inom externa 
boenden både inom ramen för Socialtjänstlagen och Lagen om särskilt stöd och service (LSS), personlig 
assistans och korttidstillsyn LSS och korttidsvistelse LSS.

Antalet externa boendeplaceringar ökar, även om ett par externa placeringar avslutas under året, 
tillkommer nya, och kostnaderna för de nya är betydligt högre.

 Antal barn/ungdomar med korttidstillsyn enligt LSS, (en verksamhet som vård- och omsorg köper av 
familjeförvaltningen) beräknas öka från 12 barn/ungdomar under våren till 16 st under höstterminen.
 

Inom hemtjänst för personer under 65 år har nya kunder tillkommit som innebär en kostnadsökning på ca 
1,2 mnkr 2018.  I internbudgeten beräknades volymerna till 2 500 timmar medan utfallet nu beräknas till 
5 400 timmar, jämfört med 2 200 timmar under  2017.
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Verksamheten arbetar aktivt för att nå budgetbalans inom kommunens egna LSS-boenden, och prognosen 
pekar på att man kommer att klara detta, under förutsättning att behoven hos kunderna inte förändras i allt 
för stor omfattning.

Underskottet vägs delvis upp av överskott inom den egna verksamheten inom socialpsykiatri, boendestöd, 
daglig verksamhet LSS och korttidsvistelse LSS. 

Dock ser vård- och omsorgsnämnden små möjligheter att finansiera hela underskottet genom besparingar 
inom den egna verksamheten.

Externt köpt verksamhet samt personlig assistans beräknas utifrån nuvarande volymer, där enstaka 
placeringar kan innebära stora skillnader i  utfallet.

Tusental 
kronor

Utfall 
jan-apr 

2017

Budget 
jan-apr 

2018

Utfall 
jan-apr 

2018

Budget 
2018

Prognos 
2018

Intäkter 4 605 2 332 2 698 6 996 8 386
Kostnader 37 104 37 087 37 563 108 896 113 247
Nettokostn. 32 499 34 755 34 865 101 900 104 822
Kommun-
bidrag 33 016 34 755 34 755 101 900 101 900

Resultat 517 0 -110 0 -2 922

Prestationstal Utfall Budget Delår Prognos
2017 2018 30 apr 2018

Antal personer:  
Med personlig 
assistans 28 31 28 28

- f.d. LASS 19 22 19 19
-LSS 9 9 9 9
Med insatser enl. 
LSS 137 140 140 145
Platser i boende m 
särskild service enl. 
LSS

48 48 48 48

Antal personer i 
externa boenden 
LSS och psykiatri

11 12 10 12

Daglig verksamhet 
enligt LSS 71 75 71 75
Med insatser enligt. 
SoL i ordinärt 
boende

90 70 103 105

Antal timmar 
hemtjänst 64 år och 
yngre dag/kväll per år

2 200 4 000 1600 5400

Äldreomsorg

Årets viktigaste händelser
Under året har lagen om samverkan vid utskrivning från sjukhus införts vilket påverkar förvaltningen i hög 
utsträckning. Belastningen på kommunens personal är mycket hög, planeringstiden är kort, underlag från 
sjukhusen är bristfälliga och ofta felaktiga. Besked om utskrivningstid flyttas med mycket kort varsel vilket 
försvårar ett effektivt arbete i processen. Detta påverkar både särskilt boende och hemtjänst.

Det finns flera lediga lägenheter på varje särskilt boende vilket försvårar en effektiv personalplanering. 
Alternativ för att kunna lösa detta pågår inom förvaltningen.
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Justeringar har gjorts inom aktivitetssamordnare för att flytta resurser från verksamhet som är frivillig för 
kommunen till sådan som är lagstadgad.

Hemtjänstinsatserna för personer över 65 år ligger på en stabil nivå.
Andelen kunder som vänder sig till LOV företag ökar.

Måluppfyllelse

    RESULTAT
INRIKTNINGSMÅL INDIKATOR 2017 2018

 Ett gott liv och en aktiv 
fritid

Nöjd-Medborgar-index ska förbättras 61 

 Tillgänglighet och 
delaktighet

Nöjd-inflytande-index ska förbättras 42 

Mångfald och valfrihet Antalet externa aktörer ska öka. 3 5

 Fortsatt satsning på ”de 
gröna näringarna”

Andelen avtal med små- och medelstora livsmedelsföretag 
ska öka.



Ett livskraftigt näringsliv Andelen kommunala verksamheter som konkurrensutsätts 
enligt lagen om offentlig upphandling/anbud ska öka. 3 3

Samverkan med 
forskning och utbildning

Samarbetet med forskning, utbildning och innovatörer ska 
öka.

2 2

Hållbar utveckling Andelen miljöbilar i den kommunala verksamheten ska öka. -

Någon ny medborgarenkät finns inte tillgänglig i dagsläget.
Ingen ny kundenkät finns tillgänglig (enkät genomförs i maj-.juni och resultatet presenteras under hösten) 
Avseende verksamheter på entreprenad så är inte några nya avtal skrivna. Förfrågningsunderlag kring 
måltidsverksamhet inom Blentarpsområdet pågår.
Antal LOV-leverantörerar har ökat under 2018.

Livsmedelsupphandlingar kommer under året och då kan svar ges om andelen små och medelstora 
livsmedelsföretag.
Upphandlingar pågår om bilar i verksamheterna och ambitionen är att andelen miljöbilar ska öka

Ekonomi analys

Även om prognosen för hela äldreomsorgen ligger i nivå med budget, är kostnadsutvecklingen inom vissa 
områden oroväckande hög.

Volymerna inom hemtjänsten för personer 65 år och äldre pekar på ett överskott med ca 1 mnkr, men 
totalt beräknas ett underskott avseende hemtjänstvolymerna med ca 0,3 mnkr då underskott inom 
hemtjänst för personer under 65 år beräknas till 1,3 mnkr.

Beläggningen på särskilda boende är fortsatt låg, dock bygger prognosen på utfall i linje med budget. 
Verksamheten arbetar aktivt med budgetutfallet, och fortfarande beräknas underskott på vissa boenden, 
vilket dock uppvägs av överskott på andra enheter. Dessutom innebär prognosen underskott avseende 
hyresintäkter.
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Omkostnaderna för bemanningsenheten har ökat kraftigt och underskottet (dvs kostnader som belastar 
bemanningsenheten när kostnaderna har fördelats ut på respektive verksamhet utifrån utnyttjade timmar) 
har i prognosen fördelats ut på hemtjänst, särskilt boende och boende enligt LSS och påverkar därför 
prognoserna för dessa verksamheter negativt. 
Utredning avseende bemanningsenhetens ekonomiska situation har påbörjats.

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. Avtalet är ett utvecklingsavtal vilket 
innebär att de direkta konsekvenserna av avtalet inte går att förutse i dagsläget.
Under 2017 och 2018 har kostnaden för tryckavlastande tekniska hjälpmedel ökat, vilket speglar 
vårdtyngden hos kunderna. Trycket har ökat på sjukvårds- och rehabpersonal och prognosen innebär ett 
underskott på 1,1 mnkr för tekniska hjälpmedel och Hälso- och sjukvårdsverksamheten (inkl rehab).
Underskottet inom ovanstående verksamheter balanseras upp av tidigare nämnt överskott inom volymer 
hemtjänst för personer 65-, kostnader för aktivitetssamordnare samt kostnader för 
bostadsanpassningsbidrag.
Dock är kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag svåra att prognosticera då enstaka beslut kan innebära 
höga belopp, men i nuläget prognosticeras ett överskott på ca 0,7 mnkr.

Tusental 
kronor

Utfall 
jan-apr 

2017

Budget 
jan-apr 

2018

Utfall 
jan-apr 

2018

Budget 
2018

Prognos 
2018

Intäkter 25 148 25 922 26 815 77 765 78 744
Kostnader 88 568 95 636 97 395 280 866 281 844
Nettokostn. 63 420 69 714 70 580 203 100 203 100
Kommun-
bidrag 63 426 69 714 69 714 203 100 203 100

Resultat 6 0 -866 0 0

Prestationstal Utfall Budget Delår Prognos
2017 2018 30 apr 2018

Antal invånare  
-65-79 år 3 333 3 332 3350 3331
-80-89 år 876 874 875 909
90 år & äldre 187 187 175 184
Antal platser i 
särskilt boende 168 168 168 168
- varav demens-
platser 53 53 53 61

-varav platser för 
växelvård/avlösning 1 1 1 1

-varav platser för 
korttidsvård/avlösni
ng

8 8 8 8

Antal personer 65- 
med insats enligt 
SOL i ordinärt 
boende

501 480 518 522

- varav hemtjänst 207 215 216 220
- varav med 
trygghetslarm 462 445 483 490

- varav med 
matdistribution 85 85 84 85

Antal timmar 
hemtjänst dag/kväll 
per år

73 900 75 000 25500 76800

Andel av 
befolkningen över 
65 år med insats

14,8 15 15 15,1
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Politisk verksamhet

Årets viktigaste händelser

Politik och tjänstemän har tillsammans deltagit i uppföljningar av dels Hälso – och sjukvårdsavtalet och 
dels Lagen om samverkan vid utskrivning. Information om genomförda och kommande lagändringar som 
påverkar förvaltningen har getts.

Måluppfyllelse

INRIKTNINGSMÅL INDIKATOR 2017 2018

 Tillgänglighet och 
delaktighet

Nöjd- Inflytande -index ska förbättras 

Någon ny medborgarenkät finns inte tillgänglig i dagsläget.

Ekonomi analys
Prognos i nivå med budget.

Tusental 
kronor

Utfall 
jan-apr 

2017

Budget 
jan-apr 

2018

Utfall 
jan-apr 

2018

Budget 
2018

Prognos 
2018

Intäkter 0 0 0 0 0
Kostnader 182 203 215 600 600
Nettokostn. 182 203 215 600 600
Kommun-
bidrag 205 203 203 600 600

Resultat 23 0 -12 0 0

Måltidsverksamhet skola-förskola

Ekonomi analys
Prognos i nivå med budget.

Tusental 
kronor

Utfall 
jan-apr 

2017

Budget 
jan-apr 

2018

Utfall 
jan-apr 

2018

Budget 
2018

Prognos 
2018

Intäkter 8 383 8 344 8 328 25 031 25 031
Kostnader 8 596 8 552 8 651 25 031 25 031
Nettokostn. 213 208 323 0 0
Kommun-
bidrag 0 208 208 0 0

Resultat -213 0 -115 0 0

10



 8  

Personalresurser

Förvaltningen har arbetat med att analysera sjukfrånvaro och identifierat de arbetsgrupper som har högst 
frånvaro. Samverkan har skett med HR och Företagshälsovård utan att man kunnat identifiera någon 
tydlig orsak i arbetets organisation, ledarskap eller liknande.
Önskemål finns om att kunna göra större generella satsningar t ex obligatorisk friskvård inom arbetstiden 
men resurser för en sådan insats finns inte.

    RESULTAT
INRIKTNINGSMÅL INDIKATOR 2017 2018

 Sjöbo kommun ska vara 
en attraktiv arbetsgivare

Andelen anställda som upplever Sjöbo kommun som en bra 
arbetsgivare ska öka. (80% 2016)

- 

 En god arbetsmiljö Frisknärvaron i Sjöbo kommun ska vara högre än 
genomsnittet för Sveriges kommuner.

43,59% 40,96% 

 Tydlig och 
konkurrenskraftig 
lönepolitik

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

36


Ingen ny medarbetarenkät är genomförd vare sig 2017 eller 2018.

Frisknärvaron för Vård och omsorgsförvaltningen jan - april 2018 är 40,96 jämfört med 43,59 under 
motsvarande period 2017.Några siffror som visar Sjöbos siffror i förhållande till genomsnittet för 
Sveriges kommuner finns inte att tillgå

Inget värde för 2018 finns att tillgå avseende medianlöner.

Åtgärder med anledning av befarat ekonomiskt underskott 

Verksamheten arbetar aktivt för att nå budgetbalans inom kommunens egna LSS-boenden och särskilda 
boenden och prognosen pekar på att man kommer att klara detta, under förutsättning att behoven hos 
kunderna inte förändras i allt för stor omfattning.

Utredning avseende bemanningsenhetens ekonomiska situation har påbörjats.

Uppdrag till enhetschef hälso- och sjukvårdsverksamheten att analysera anledningen till verksamhetens 
ökade kostnader.

Dock ser vård- och omsorgsnämnden små möjligheter att finansiera underskottet som avser 
volymökningar inom externt köpt verksamhet, som främst avser individuella beslut genom besparingar 
inom den egna verksamheten.
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Investeringar
Budget 

2018 inkl 
TA

Utfall 
jan-apr 

2018

Prognos 
2018

Av-
vikelse 

2018
Äldreomsorg
- investeringsram 10 300 574 10 300 0
Verksamhet för personer med 
funktionsnedsättning
- investeringsram 1 100 0 1 100 0
Summa 11 400 574 11 400 0

Hela investeringsvolymen beräknas utnyttjas under året.

Framtiden
Processen för kunder som kommer hem från sjukhus måste bli bättre, alla aktörer måste arbeta enligt 
regelverket för att inte kunder ska fara illa och personal inom förvaltningen ständigt ska rätta andras fel.
Rekrytering och bemanning är viktiga områden som gäller att förvaltningen måste upplevas som en god 
arbetsgivare där man vill arbeta och stanna kvar. Arbetssituationen måste upplevas god.
Problematiken gäller många olika yrkesgrupper vilket också leder till löneglidning och upplevelsen av att 
den personal som är trogen får sämre löneutveckling än de som nyanställs.

Samverkan med Arbete och integration pågår för att fånga upp personer som kan vara intresserade av ett 
yrkesliv inom vård och omsorg.
Förvaltningen arbetar för att synas i många sammanhang och sprida en bild av Sveriges viktigaste jobb.

Förvaltningen deltar i EU projekt för att öka den digitala kompetensen, detta är en förutsättning för att 
utveckla välfärdsteknik för våra kunder och även effektivisera det interna arbetet för att undvika 
dubbelarbete, rätta fel och liknande.
Att utvecklas mot en effektiv förvaltning gör att vi kan upprätthålla god kvalité för våra kunder och en god 
arbetsmiljö för medarbetare samtidigt som uppdraget kommer att omfatta fler kunder med allt större 
behov.
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Vård- och omsorgsnämnden 2018-05-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 61 Dnr 2018/125

Dataskyddsombud inom vård- och omsorg

Vård- och omsorgsnämndens beslut
1.Annika Linderoth utses till dataskyddsombud enligt artikel 37 i dataskydds-
förordningen för vård- - och omsorgsnämndens behandlingar från och med den 25 
maj 2018.
2.Helén Odéens uppdrag som personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen 
(PUL), avslutas den 25 maj 2018.
3.Rätten att besluta om utlämnande av registerutdrag, begäran om rättande, 
raderande av personuppgifter, exkl register avseende hälso- och sjukvård, 
delegeras till förvaltningschefen med rätt till vidaredelegering.
4.Rätten att besluta om utlämnande av registerutdrag, begäran om rättande, 
raderande av personuppgifter för register avseende hälso- och sjukvård delegeras 
till medicinskt ansvarig sjuksköterska
5.Rätten att lämna yttrande till förvaltningsrätt och besluta om överklagande 
gällande utlämnande av registerutdrag, begäran om rättande, raderande delegeras 
till förvaltningschefen med rätt till vidaredelegering.
6.Ansvaret för registerförteckningen och tecknande av personuppgiftsbiträdes-
avtalen delegeras till förvaltningschefen med rätt att vidaredelegera ansvaret.

Sammanfattning
Europeiska unionen (EU) har beslutat om en ny förordning som innehåller regler 
för hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla 25 maj 2018 
och kallas dataskyddsförordningen eller GDPR. Förordningen kommer att gälla 
direkt i alla EU:s medlemsländer och ersätter nationella regler, som till exempel 
personuppgiftslagen (PuL) i Sverige. Vård- och omsorgsvård- och 
omsorgsnämnden är personuppgiftsansvarig för sina personuppgiftsbehandlingar 
och måste enligt den nya dataskyddsförordningen utse ett dataskyddsombud 
(förkortat DPO efter engelskans Data Protection Officer).

Protokollet skall skickas till
Verksamhetsutvecklare Cecilia Lindberg för publicering i ledningssystem
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Vård- och omsorgsnämnden 2018-05-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 62 Dnr 2018/126

Rapportering av ej verkställda beslut 1 § 4 kap SoL samt 9§ LSS till 
kommunfullmäktige kvartal 1 2018

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Statistikrapport avseende ej verkställda beslut enligt 1§ 4 kap SoL och LSS 
kvartal 1 2018 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 2018-03-31.

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
2018-05-11

Vård och 
omsorgsförvaltningen

Statistikrapport ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § 
Socialtjänstlagen 31 mars 2018

Kön/födelseår typ av bistånd orsak beslutsdag

Inga ej verkställda beslut äldre än 3 månader 2018-03-31

Statistikrapport ej verkställda gynnande beslut enligt LSS  
31 december 2017

Kön/födelseår typ av bistånd orsak beslutsdag

Man 2002 Ledsagarservice LSS Saknas lämplig
uppdragstagare 2017-11-22
Verkställt 1 /5

Man 1946 Bostad m särskild Ej önskat flytta in tidigare 2017-10-27
service  LSS Haft korttidsvistelse SoL

Verkställt 3/4

Man 1998 Bostad m särskild Har haft placering via IFO 2017-12-14
service  LSS Verkställt 1/5
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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

Tidigare rapporterade ej verkställda beslut

Man 1987 Kontaktperson SoL Har tackat nej till förslag 
på kontaktperson 2017-03-10

Verkställt 2018-03-01

Man 1993 Kontaktperson SoL Saknas lämplig 2017-09-01
uppdragstagare

Verkställt 2018-04-01
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Vård- och omsorgsnämnden 2018-05-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 63 Dnr 2018/127

Skrivelser von maj 2018

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Ärendet läggs till handlingarna.

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

Ej sekretess:
Protokoll från brukar- och anhörigrådet i SÖSK  möte 2018-03-20. 
Minnesanteckningar vid kommunala tillgänglighetsrådets möte 2018-03-07

Från kommunfullmäktige:
Beslut Kf 2018-04-04 Rapportering av ej verkställda beslut 
Beslut Kf 2018-04-04 Överföring av investeringsmedel till 2018 inkl bilaga
Beslut Kf 2018-04-04 Årsredovisning 2017, revisionsberättelse samt frågan om 
ansvarsfrihet 2017

Från tekniska förvaltningen :
angående projekteringsförslag på en cirkulationsplats vid korsningen 
Ommavägen/Esplanaden i Sjöbo

Från Sveriges kommuner och landsting:
Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för år 2018 

Från Inspektionen för vår- och omsorg (IVO)
Beslut från iVO efter tillsyn Schottisgatan

Sekretess:
Från Förvaltningsrätten:
Dom avseende överklagat beslut avseende avslag på ansökan om matdistribution 
där Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Vård- och omsorgsnämnden 2018-05-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 64 Dnr 2018/140

Information Von maj 2018

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Information om förslag till budgetram 2019.
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