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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Vård- och omsorgsnämnden 2018-08-30

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 83 Dnr 2018/199

Avstämning arbete med nämndspecifika mål inom vård- och omsorg

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen, beslut om nämndspecifika 
mål för 2019 behandlas vid nämndens sammanträde i september.  

Sammanfattning
Enligt tidplanen för internbudgetprocess inom vård- och omsorg skall vid 
sammanträdet i augusti presenteras en avstämning av nämndspecifika mål 2017-
2018 (samma mål), vilka aktiviteter verksamheten har arbetat med och hur långt 
har man kommit.

Rapportering av målarbete inför Delårsrapport 2, per 2018-08-31 sker i början av 
september.

Nämndspecifika mål 2019 fastställs i september.

Beslutsunderlag
Sammanställning av nämndens interna mål och de aktiviteter som respektive 
verksamhetsområde arbetat med inom varje mål.
Vid nämndens sammanträde presenterar verksamhetsutvecklare Cecilia Lindberg 
rapporteringen av måluppfyllelsen som sker i kommunens beslutsstöd för 
verksamhetsstyrning; Hypergene.

Protokollet skall skickas till
Verksamhetsutvecklare Cecilia Lindberg
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Vård- och omsorgsnämnden 2018-08-30

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 84 Dnr 2018/200

Förslag avseende statsbidrag habiliteringsersättning 2018

Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att betala ut extra flitpeng för hela 2018 

motsvarande 5 kr per timme för deltagare i daglig verksamhet LSS.    
Beräknad kostnad ca  350 000:-

2. Vård- och omsorgsnämnden tar ställning till ev. permanent höjning av 
habiliteringsersättningen i december, i samband med fastställande av 
nämndens internbudget 2019.

Sammanfattning
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2018 fördela medel till
kommunerna i stimulansbidrag för habiliteringsersättning. Statsbidraget får 
användas
av kommunerna i syfte att införa eller höja en låg dagpenning till dem
som deltar i daglig verksamhet enlig LSS (habiliteringsersättning).

Vård- och omsorgsnämnden har under våren beslutat rekvirera statsbidrag med 
maxbeloppet 665 000 kr till habiliteringsersättning 2018 och uppdragit åt 
förvaltningen att ta fram förslag hur statsbidraget kan användas.

Kommunen kan bli återbetalningsskyldig för medel som inte förbrukas under 
2018, i enlighet med syftet för statsbidraget.

Verksamhetschef Lisbeth Larsson har i utredning lämnat olika förslag dels 
avseende användning av statsbidraget 2018 och dels avseende nivå på 
habiliteringsersättning fr o m 2019. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetschef Lisbeth Larsson.

Protokollet skall skickas till
Verksamhetschef  Lisbeth Larsson
Enhetschef Matttias Blixt för information till deltagare i daglig verksamhet LSS
Administrativ chef Gunilla Lynghed för utbetalning av extra flitpeng

4



SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Vård- och omsorgsnämnden 2018-08-30

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 85 Dnr 2018/201

Uppföljning LOV-leverantörer 2018

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden lägger uppföljningen avseende godkända LOV-
leverantörer våren 2018 till handlingarna.

Sammanfattning
Enhetschef myndighetsfunktionen har i uppdrag genomföra avtalsuppföljning 
avseende godkända LOV (Lagen Om Valfrihet) –leverantörer två gånger per år.

Föreligger redovisning av uppföljning 2018-06-30.

Beslutsunderlag
Uppföljning LOV-leverantörer våren 2018.

Protokollet skall skickas till
Enhetschef Lisbeth Gustafsson
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Vård- och omsorgsnämnden 2018-08-30

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 86 Dnr 2018/202

Ekonomisk uppföljning och prognos juni 2018

Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden fastställer budgetuppföljning tom juni 2018, 

enligt bilaga till protokollet och överlämnar prognos, innebärande ett 
underskott på  6,2 mnkr till kommunstyrelsen.

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 arbeta vidare med och intensifiera tidigare 
uppdrag 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 enheter där det prognosticeras underskott, vidta åtgärder för att nå 
budget i balans. 

- För att minska underskottet gäller allmän återhållsamhet för samtliga 
verksamheter, bl a se över utbildningar, vakansprövning.

Sammanfattning
Enligt skrivelse från ekonomiavdelningen angående uppföljningar 2018 skall vård 
- och omsorgsnämnden lämna utfallsprognos per 30 juni till ekonomiavdelningen 
den 13 juli mars. Prognosen skall ha behandlats politiskt på lägst 
arbetsutskottsnivå innan den sammanställda prognosen behandlas av 
kommunstyrelsens arbetsutskott (den 22 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.

Inom verksamhet för personer med funktionsnedsättning prognostiseras ett 
underskott på 4,8 mnkr, vilket är en ökning med 1,9 mnkr sedan delårsrapporten 
per den 30 april.
Underskottet avser främst externt köpt verksamhet (2,5 mnkr), samt hemtjänst för 
personer under 65 år, extern utförare LOV. (2 mnkr).
Underskott inom kommunen egna LSS-boenden (1,2 mnkr) motsvaras av 
överskott 
inom den egna verksamheten inom socialpsykiatri, daglig verksamhet LSS och 
korttidsvistelse LSS.
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Vård- och omsorgsnämnden 2018-08-30

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Prognosen för hela äldreomsorgen, som vid delårsrapport per 30 april låg i nivå 
med budget har försämrats och nuvarande prognos innebär ett underskott på 1,4 
mnkr.

Volymerna inom hemtjänsten för personer 65 år och äldre har ökat och tidigare 
beräknat överskott på ca 1 mnkr har minskat till 0,1 mnkr. 

Underskottet finns främst inom hälso-och sjukvårdsverksamheten med ett 
prognosticerat underskott på 1,9 mnkr, vilket innebär en ökning med 0,8 mnkr 
sedan föregående prognos.
Analys av orsakerna till kostnadsutvecklingen har påbörjats.

Beslutsunderlag
Utfallsprognos.
Skrivelse uppföljningar 2018
Styrprinciper

Protokollet skall skickas till
Kommunstyrelsen
Chefer inom vård- och omsorg
Övergripande samverkan inom vård- och omsorg

7



Gunilla Lynghed, 2018-07-12 16:29 1

Sjöbo kommun

Vård- och omsorgsnämnd
Uppföljning Juni månad 2018
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Drift:  

Prognos

för helåre

t 2018

Kommun-

bidrag

helåret

2018

Prognos-

tiserat

resultat

2018

    Verksamhet

        Kommunövergripande verksamhet 0 -0 -0

        Politisk verksamhet 610 610 -0

        Verksamhet för funktionshindrade 106 770 101 939 -4 831

        Äldreomsorg 204 308 202 951 -1 357

    Summa Verksamhet 311 689 305 500 -6 189

Verksamhet för funktionshindrade

Inom verksamhet för personer med funktionsnedsättning prognostiseras ett underskott på 4,8 mnkr, vilket är en ökning med 1,9 mnkr sedan
delårsrapporten per den 30 april.

Underskottet avseende externt köpt verksamhet beräknas till 2,5 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) har också ökat jämfört med
tidigare år, och ökar ytterligare under hösten.

Inom hemtjänst för personer under 65 år har nya kunder tillkommit som innebär en kostnadsökning på ca 2 mnkr 2018, vilket är en ytterligare ökning
med 0,7 mnkr jämfört med föregående prognos.  I princip samtliga nya kunder har valt extern LOV-leverantör som utförare.

Verksamheten arbetar aktivt för att nå budgetbalans inom kommunens egna LSS-boenden, och tidigare prognos pekade på att detta skulle uppnås,
men kostnaderna har ökat och i aktuell prognos beräknas ett underskott 1,2 mnkr.

Underskottet inom kommunens egna LSS-boende motsvaras av överskott inom den egna verksamheten inom socialpsykiatri, daglig verksamhet
LSS och korttidsvistelse LSS.

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

Underskott för bemanningsenheten beräknas belasta verksamheten med ca 0,3 mnkr.

Prognosen förutsätter lägre kostnader inom den egna verksamheten under hösten, om åtgärder inte vidtas för att minska kostnaderna pekar utfallet
mot ett ännu större underskott.

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

Kommunövergripande verksamhet

Prognos i nivå med budget.

Här redovisas dels den interna poolverksamheten och dels kostverksamheten för skola och förskola.

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.

Totalt beräknas ett underskott på 1,9 mnkr, varav 1,6 mnkr på äldreomsorgen och 0,3 mnkr inom verksamhet för personer med 
funktionsnedsättning.

Analys avseende bemanningsenhetens ekonomiska situation pågår och vissa åtgärder har påbörjats.

Politisk verksamhet

Prognos i nivå med budget.

Äldreomsorg

Prognosen för hela äldreomsorgen, som vid delårsrapprt per 30 april låg i nivå med budget har försämrats och nuvarande prognos innebär ett
underskott på 1,4 mnkr.

Volymerna inom hemtjänsten för personer 65 år och äldre har ökat och tidigare beräknade överskott på  ca 1 mnkr har minskat till 0,1 mnkr.   Totalt
beräknas ett underskott avseende hemtjänstvolymerna med ca 1,9 mnkr då underskott inom hemtjänst för personer under 65 år beräknas till 2 mnkr.

Beläggningen på särskilda boende är fortsatt låg, och den har  t o m minskat sedan föregående prognos vilket medför ett beräknat underskott på
intäktssidan med ca 1 mnkr.  Dock motsvaras inte Intäktsbortfallet av lägre kostnader i samma omfattning, för boendena beräknas totalt sett ett
överskott på 0,2 mnkr.

Inom hälso-och sjukvårdsverksamheten är kostnadsutvecklingen oroväckande, med ett prognosticerat underskott på 1,9 mnkr, vilket innebär en
ökning med 0,8 mnkr sedan föregående prognos. Kostnaderna ökar både avseende personal inom hemsjukvård och förskrivning av tekniska
hjälpmedel.
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En del av det beräknade underskottet vägs upp av ett beräknat överskott på 0,7 mnkr avseende bostadsanpassningsbidrag, dock kan detta snabbt
förändras då enstaka beslut kan innebära höga belopp.

Underskott för bemanningsenheten beräknas belasta verksamheten med ca 1,6 mnkr.

Prognosen förutsätter lägre kostnader inom den egna verksamheten under hösten, om åtgärder inte vidtas för att minska kostnaderna pekar utfallet
mot ett ännu större underskott.
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Investering:  

Prognos

för helåre

t 2018

Kommun-

bidrag

helåret

2018

Prognos-

tiserat

resultat

2018

    Verksamhet

        Verksamhet för funktionshindrade 1 100 1 100 -0

        Äldreomsorg 10 300 10 300 -0

    Summa Verksamhet 11 400 11 400 -0

Äldreomsorg

Hela investeringsvolymen beräknas utnyttjas under året. Dock beräknas ökade kostnader för utbyte av larmanläggningar inom särskilt boende, då
detta behöver ske i en snabbare takt än planerat p g a bristande funktionalitet. För att finansiera kostnadsökningen under året skjuts vissa
investeringar avseende utbyggnad IT-stöd framåt i tiden.

Verksamhet för funktionshindrade

Hela investeringsvolymen beräknas utnyttjas under året.
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Vård- och omsorgsnämnden 2018-08-30

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 87 Dnr 2018/204

Skrivelser von augusti 2018

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Ärendet läggs till handlingarna.

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

Ej sekretess:
Beslut Kommunfullmäktige 2018-06-13:
Rapportering av ej verkställda beslut
Avsägelse från uppdrag som ersättare i vård- och omsorgsnämnden och fyllnadsval med 
anledning av detta 
Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och vård- och omsorgsnämnden 
samt ersättare i samhällsbyggnadsnämnden och fyllnadsval med anledning av detta
Vision för Sjöbo kommun
Översyn av politisk organisation m.m. inför mandatperiod 2019-2022
Svar på motion om medlemskap i Sveriges Ekokommuner (Sekom)
Delårsrapport 1 2018
Budget 2019 och ekonomisk plan 2020-2021

Beslut Kommunstyrelsen 2018-05-30:
Flytt av kommunbidrag

Från stadsbyggnadsförvaltningen:
Detaljplan för fastigheten Sandbäck 4-18 med flera i Sjöbo kommun

Från Regionfullmäktige 2018-06-19: 
 § 56 Sammanträdesplanering för 2019

Från Sveriges kommuner och landsting:
Cirkulär 18022 Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2019. 
Cirkulär 18:21 Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2018:4 Smittrisker

Från Kommunförbundet Skåne:
Information fakturering och beräkningsunderlag för utskrivningsklara patienter

Protokoll från Brukar- och anhörigråd den 31 maj 2018

Från Socialstyrelsen:
Beräkningsunderlag för 2017 års stimulansmedel för ökad bemanning
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Vård- och omsorgsnämnden 2018-08-30

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sekretess:

Från kammarrätten i Göteborg:
Dom avseende avslag på prövningstillstånd, där vård- och omsorgsnämnden överklagat 
Förvaltningsrättens dom  att bifalla överklagat beslut avseende avslag på ansökan om 
matdistribution tre gånger per vecka.

Från Förvaltningsrätten:
Dom avseende överklagat beslut avseende avslag på ansökan om matdistribution tre gånger 
per vecka. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Dom avseende överklagat beslut avseende avslag begäran om ersättning för avbruten nyckel. 
Förvaltningsrätten gör prövning enligt kommunallagen och avslår överklagandet.
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Vård- och omsorgsnämnden 2018-08-30

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 88 Dnr 2018/205

Information Von augusti 2018

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Information om aktuella frågor.
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Vård- och omsorgsnämnden 2018-08-30

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 97 Dnr 2018/210

Remissvar plan mot våldbejakande extremism

Vård- och omsorgsnämndens beslut
 Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom upprättat förslag till handlingsplan 
mot våldsbejakande extremism.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen arbetsutskott har skickat Förslag till handlingsplan mot 
våldsbejakande extremism för yttrande. Syftet med planen är att underlätta 
arbetet mot våldsbejakande extremism och bidra till att invånarna i Sjöbo 
kommun känner sig trygga och inkluderade i den sociala samvaron.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-04-03.
Förslag till handlingsplan mot våldsbejakande extremism

Protokollet skall skickas till
Kommunstyrelsen
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Vård- och omsorgsnämnden 2018-08-30

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 89 Dnr 2018/211

Rekvisition stimulansmedel för investeringar i välfärdsteknik inom 
omsorgen 2018

Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att rekvirera statsbidrag med 811 934 kr till 
investeringar i välfärdsteknik i omsorgen under 2018 och ger förvaltningen i 
uppdrag att använda bidraget i enlighet med socialstyrelsens anvisningar. 
Redovisning av användning till nämnden i efterhand.

Sammanfattning
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2018 fördela medel till
kommunerna för investeringar i välfärdsteknik i omsorgen. 
Syftet med stimulansmedlen är att göra det möjligt för kommunerna att öka 
investeringstakten av välfärdsteknik i verksamheter inom kommunal hälso- och 
sjukvård, social omsorg (omsorgen om personer med funktionsnedsättning och 
äldreomsorgen) samt hjälpmedelsområdet.

Sjöbo kommun kan rekvirera 811 934 kr. 
Rekvirerade medel som inte förbrukas under 2018 återbetalas och kommunerna 
kan bli återbetalningsskyldiga om medlen inte används i enlighet med syftet för 
statsbidraget.

Beslutsunderlag
Anvisningar från socialstyrelsen avseende stimulansmedel för investeringar i 
välfärdsteknik i omsorgen under 2018. 
Fördelning av stimulansmedel
Rekvisitionsblankett

Protokollet skall skickas till
Administrativ chef Gunilla Lynghed för rekvisition av statsbidrag
Chefer inom vård- och omsorg för kännedom
Övergripande samverkan inom vård- och omsorg för kännedom
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