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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 
2019-09-16 2019/257

Hid
 

Vård och omsorgsförvaltningen
Malin Rosberg
Arbetsterapeut

 

Information bostadsanpassning

Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen och lägger denna till handlingarna

Sammanfattning av ärendet
Vid vård- och omsorgsnämndens sammanträde informerar handläggare 
bostadsanpassningsbidrag Malin Rosberg  om verksamheten.

 

Vård och omsorgsförvaltningen

Malin Rosberg
Arbetsterapeut
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Postadress
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Gamla Torget 10
Sjöbo

Telefon
0416-270 00
(växel)

Fax
0416-51 17 92
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Dnr 
2019-09-04 2019/248

Hid
 

Vård och omsorgsförvaltningen
Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och 
omsorgsförvaltningen

 

VO Delårsrapport augusti , DR 2 2019

Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
 

Sammanfattning av ärendet
Enligt tidplan för ekonomisk uppföljning 2019 skall vård- och omsorgsnämnden behandla 
delårsrapport inkl prognos innan den sammanställda prognosen behandlas av 
kommunstyrelsen (23 okt).
Preliminär prognos lämnas till ekonomiavdelningen 14 september.
 
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 budget.

I samband med uppföljning/prognos maj 2019 beslutade vård- och omsorgsnämnden i juni 
att uppdra åt förvaltningen att utreda följande områden inför nämndens sammanträde i 
september.  För varje område ska utredningen belysa fördelar och nackdelar för kunder, 
påverkan på personal samt påverkan på budget

1. Införande av resursfördelningsmodell inom särskilt boende, innebärande att 
enhetschef får ersättning endast för de lägenheter som är belagda.

2. Översyn av nattbemanning på särskilt boende avseende möjlighet att 
minska nattbemanning alternativt att ersätta en vaken natt med en sovande. I uppdraget 
inkluderas ev. samverkan med hemtjänstens nattpatruller.

3. Översyn av kunder i ordinärt boende med över 80 timmars insatser enligt 
SoL, HSL och larm per månad ,enligt planeringsschema, för ställnings-tagande till om 
dessa kunder ska erbjudas särskilt boende.

4. Föra över allt korttidsboende till Blentarpsgården.

Beslutsunderlag
Förslag till delårsrapport, DR 1 2019, klar den 14 sep
Skrivelse angående uppföljningar 2019
Styrprinciper för Sjöbo kommun 2019 års budget
Vid arbetsutskottets sammanträde Lägesredovisning avseende utredningsuppdrag i juni.
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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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Vård och omsorgsförvaltningen

Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och omsorgsförvaltningen
0416-27234 
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Postadress
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Datum
2019-09-18

Ekonomiavdelningen
Jörgen Persson

Uppföljningar under 2019

Budget för 2019 följer i stort samma målstruktur, beskrivningar av verksamheten, 
prestationsmått etc. som budgeten för 2018. 

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. 

För familjenämnden och vård- och omsorgsnämnden gäller tillsvidare att de ska lämna en 
uppföljning varje månad till ekonomiavdelning för behandling i kommunstyrelsen, nedan 
benämnd speciell månadsuppföljning. Övriga nämnder berörs ej. De extra uppföljningarna 
är en temporär lösning. Nedan har vi lagt in datum för första halvåret. Kvarstår behovet 
resterande del av året kommer vi att återkomma med andra halvårets datum för dessa 
uppföljningar. 

Typ Uppföljning 
per datum

Nämnd/bolag 
lämnar 
uppföljning 
till ekonomi-
avdelningen

Sammanställd 
uppföljning 
klar för hela 
kommunen

Behandlas av 
kommun-
styrelsen 
(Ksau)

Speciell månadsuppföljn. 31 januari 11 februari 13 februari

Månadsuppföljning 28 februari 8 mars 12 mars 13 mars

Speciell månadsuppföljn. 31 mars 8 april 10 april

Delårsrapport 1 30 april 9 maj 20 maj 3 juni/17 juni

Speciell månadsuppföljn. 31 maj 10 juni 21 aug (14 aug)

Månadsuppföljning 30 juni 12 juli 8 augusti 21 aug (14 aug)

Delårsrapport 2 31 augusti 14 september 26 september 9 oktober/23 
oktober

Månadsuppföljning 31 oktober 8 november 12 november 13 november
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Alla ekonomiska uppföljningar rapporteras in via Hypergene. Meddela ekonomiavdelningen 
när uppföljningen är klar genom att klarmarkera uppföljningen. 

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 
överlämnande av uppföljningen till kommunstyrelsen. Kommunens styrprinciper, som 
fastställts av kommunfullmäktige, återfinns i kommunens budget. Av principerna framgår 
bland annat nämndens ansvar för att själv 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. Tänk 
dock på att åtgärder kan kräva samverkan. Protokollsutdrag inklusive 
uppföljningen/delårsrapporten expedieras till kommunstyrelsen och inte direkt till 
ekonomiavdelningen. Expedieringen sker via Evolution för de nämnder som använder 
programmet. 

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/

Sjöbo som ovan

Ann-Christin Walméus Jörgen Persson
Ekonomichef Budgetchef
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UTREDNING
Datum Dnr 
2019-09-10 2019/248

Hid
 

Vård och omsorgsförvaltningen
Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och 
omsorgsförvaltningen

Utredningsuppdrag införande av resursfördelningsmodell inom 
särskilt boende vid tomma platser.

Sammanfattning
Förslaget innebär införande av resursfördelning inom särskilt boende, innebärande 
minskad intäkt vid lägre beläggning än 95%. 
Hälften av minskningen stannar kvar inom särskilt boende, där verksamhetschefen fördelar 
mellan boendena utifrån t ex vårdtyngd, sjukfrånvaro, schematekniska aspekter.

Bakgrund och syfte
I samband med uppföljning/prognos maj 2019 beslutade vård- och omsorgsnämnden i juni 
att uppdra åt förvaltningen att bl a utreda införande av resursfördelningsmodell inom 
särskilt boende, innebärande att enhetschef får ersättning endast för de lägenheter som är 
belagda.

Utredning
Bemanningen i personalbudgeten uppgår till 0,58 årsarbetare per plats inom vanligt särskilt 
boende och 0,71 årsarbetare per plats inom demensboende. Nyckeltalen avser bemanning 
dag/kväll och vissa avvikelser förekommer. T ex har några boenden köpt städtjänst för 
allmänna utrymmen och därför något lägre bemanning och de boende som saknar kök på 
boendet har något högre bemanning  då personalen utför mer hantering kring måltiderna.

Nattbemanningen uppgår till 2 vakna personer i tjänst på natten på de mindre boendena 
och 3 på de stora (Björkbacken och Ängsgården).
Utöver ovanstående bemanning har verksamhetschef särskilt boende  ca 0,9 mnkr att 
fördela inom verksamheten vid ökad vårdtyngd.

Idag finns ingen resursfördelning vare sig beträffande beläggningsgrad eller vårdtyngd 
(utöver verksamhetschefens pott.)

Det prognostiserade utfallet för särskilt boende totalt 2019 (enligt juni-prognos) innebär ett 
underskott på 1, 2 mnkr, varav ca 1,5 mnkr underskott på intäkter (hyra/vårdavgift). 
Dessutom prognostiseras ett underskott avseende lägre intäkter på köksverksamheten med 
ca 0,2 mnkr (efter avdrag för lägre livsmedelskostnader).
Som ett led i arbetet med budget i balans och förbättrad ekonomistyrning föreslås att 
resursfördelningsmodell införs inom särskilt boende avseende resurser för bemanning dag-
kväll.
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Förslaget innebär att parallellt med budgetbelopp som bygger på bemanning enligt ovan 
(budget ändras inte under året) får boendena en intäkt per vårddygn som i utgångsläget 
bygger på samma belopp som budget.
Vid lägre beläggning minskar intäkterna, vilket även innebär att budgetutfallet direkt 
försämras, och kostnaderna måste justeras för att verksamheten skall nå budgetbalans.

Förslag till resursfördelning innebär att intäkter enligt budget, dvs för att täcka den 
budgeterade bemanningen fullt ut, fördelas så länge beläggningen uppgår till 95% (eller 
högre).

Vid beräkning av beläggning räknas placerade på boendet under respektive månad fr o m 
inflyttningsdag tom utflyttningsdag (dvs inget avdrag för sjukhusvistelse etc).

För de boendeenheter som har korttidsplatser läggs belagda korttidsdygn till dygnen enligt 
ovan.

Vid lägre beläggning minskar intäkterna på respektive boendeenhet med 75% av den 
budgeterade kostnaden per vårddygn (för bemanning dag/kväll) för dygnen understigande 
95% beläggning.

• Hälften av de minskade intäkterna p g a lägre beläggning läggs till verksamhetschefens 
förfogande att fördela till boendena utifrån
- Aktuell vårdtyngd
- Arbetsmiljöfaktorer t ex hög sjukfrånvaro
- Schematekniska faktorer t ex svårighet att bemanna med för få ”huvud ”.

• Hälften av de minskade intäkterna innebär besparing i verksamhetens personalkostnader 
(dag/kväll), bl a för att täcka minskade intäkter i samband med lägre beläggning.

 
Fördelen med modellen är att det samtidigt som ekonomistyrningen blir tydligare ges visst 
utrymme för omprioriteringar inom verksamheten då skillnaden är stor mellan boendena 
avseende förutsättningarna att hålla budget t ex beroende på sjuktal, personalomsättning, 
vårdtyngd, kunder med särskilda behov, schemaläggningsmöjligheter.

Nackdelen handlar främst om att bemanningstalet i utgångsläget är lågt i förhållande till 
den verkliga situationen, dock ger det ekonomiska läget inom vård- och omsorgsnämnden  
eller Sjöbo kommun som helhet inte utrymme för att justera upp bemanningen.
Under andra halvåret 2019 får kommunen ett statsbidrag till äldreomsorgen på ca 1 mnkr 
som föreslås användas till bemanningen inom särskilt boende, dock finns inga beslut om 
ev. fortsättning under 2020-.
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Utredarens förslag till beslut
Utredning avseende Införande av Resursfördelningsmodell enligt förslaget kompletteras 
med risk- och konsekvensanalys inför beslut om införande. 

Vård och omsorgsförvaltningen

Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och omsorgsförvaltningen
0416-27234 
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Tabellbilaga med beräkningsexempel som utgår från beläggning och kostnader jan-juli 
2019

95% beläggning  - antal tomma platser

 Exempel på resursfördelning som utgår från beläggning jan-jul 2019

Boende
beläggning % 
jan-juli

minskning RF ,  per 
månad utifrån 
beläggning jan-juli, tkr

Björkbacken 81% -123
Blentarpsgården 51% -176
Rosenlund 74% -108
Sandbäcksgården 87% -44
Solkullen 98% -1
Ängsgården 93% -24
Sa minskning RF lägre 
beläggning 82% -476
50% till verksamhetschef 
förfogande 238
Besparing personal -238

1 årsarbetare kostar i genomsnitt totalt 47 tkr per månad (inkl vikarier/semester/ 
personalförsäkringar) innebärande en minskning med 10 årsarbetare före och  5
årsarbetare efter verksamhetschefens omfördelning.

 

Boende antal platser

95% beläggning 
innebär max 
tomma platser

Björkbacken 46 2,3
Blentarpsgården 19 1,0
Rosenlund 26 1,3
Sandbäcksgården 21 1,1
Solkullen 24 1,2
Solkullen säbo 16 0,8
Solkullen demens 8 0,4
Ängsgården 32 1,6
Sa 168 8,4
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Budgetutfall personalkostnader jan-jul, justerat med tänkt resursfördelning enligt 
förslag

Boende

utfall jan-
juli, 
personal-
kostnader 
avvikelse 
mot bu 
jan-jul tkr

beräknad 
minskad tänkt 
resursfördelning 
jan-jul tkr

utfall efter avdrag 
tänkt 
resursfördelning

Björkbacken -88 -861 -949
Blentarpsgården 666 -1232 -566
Rosenlund -68 -756 -824
Sandbäcksgården -109 -308 -417
Solkullen 146 -7 139
Ängsgården -1150 -168 -1318
sa boendeenheter -603 -3332 -3935
Verksamhetschef 507 1666 2173
Sa utfall säbo 
personal -96 -1666 -1762

Utfall bemanning dag/kväll per plats beräknad utifrån redovisade kostnader och 
beläggning (dvs inte arbetade timmar, dvs enheten kan ha kostnader för personer som 
inte är i tjänst t ex sjuklöner)

Boende

Bu bemanning per 
plats dag/kväll, 

årsarbetare

Utfall 
bemanning 

per plats 
dag/kväll, 

årsarbetare
Björkbacken 0,57 0,69
Blentarpsgården 0,60 0,96
Rosenlund 0,57 0,80
Sandbäcksgården 0,73 0,83
Solkullen 0,60 0,58
Solkullen säbo 0,57
Solkullen demens 0,70
Ängsgården 0,71 0,84
Genomsnitt 0,62 0,76
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Utredningsuppdrag nattbemanning september 2019

Eva Gustafsson

Bostäder enligt LSS

På Badgatan, Långdansgatan, korttids, Redskapsgatan, Södergatan och Stapelgränd 3A har man idag 
jourpersonal på natten vilket innebär att man arbetar fram till kl 22 och därefter sover man men kan 
bli väckt om någon behöver oplanerad hjälp på natten.

På Schottisgatan, Stapelgränd har man bemannat med en personal nattetid som är vaken och 
anledningen till detta är att kunderna där behöver regelbunden hjälp nattetid.

Inom denna verksamhet har man varierat sin nattbemanning mellan jour och vaken natt beroende på 
kunderna som bor där och deras behov.

På gruppbostäder kan man inte personalen gå ifrån boendet då uppfyller vi inte kriterier för den 
tillgänglighet till personal som kunder ska tillgodoses.

Förvaltningen ser i dagsläget inga möjligheter att minska antalet personal , snarare finns det en oro 
över att någon av de personer som flyttar hem från köpt plats kommer att behöva mera insatser 
åtminstone inledningsvis.

Särskilda boenden

På Sandbäcksgården, Rosenlund, Solkullen och Blentarpsgården är man två personal per natt.

På Ängsgården och Björkbacken är man tre personal per natt.

Med utgångspunkt i de stora omvårdnadsbehov som kunder som flyttar in till särskilt boende har ser 
vi inga möjligheter att minska nattbemanningen.

Blentarpsgården som både har permanent boende kunder och veckoplatskunder har en variation i 
omvårdnadsbehovet hos sina kunder. Att dra ner nattbemanningen till en personal riskerar dels en 
dålig arbetsmiljö för denna person om något oförutsett händer eller en oacceptabelt lång väntan för 
den kund som kräver dubbelbemanning om denne skulle vänta på att nattpatrullen kan bistå den 
ensamarbetande.

Nattpatrullen

Förvaltningen har två nattpatruller i tjänst per natt dvs totalt fyra personer. Varje patrull har 20 – 25 
fasta besök per natt och därutöver åtgärdar de larm som kommer från kundernas trygghetslarm. Här 
är variationen stor mellan olika nätter. Patrullerna samverkar för att om en oförutsedd händelse 
inträffar som gör att en nattpatrull blir fördröjd vid ett besök kan man omfördela så att ingen kund 
får vänta på sitt besök.

Förvaltningen ser i dagsläget inga möjligheter att minska nattbemanningen, det finns tvärtom 
perioder framförallt inom omsorgen om personer med demenssjukdom där personalen har fått 
förstärkas.
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Kunder med planerad tid över 80 timmar per månad september 2019

Eva Gustafsson

Underlagen från juli månads planeringsschema för personalen har studerats. I materialet framgår att 
16 kunder har planerad personaltid som överstiger 80 timmar per månad. Ytterligare fyra kunder 
ligger strax under 80 timmar och ingår inte i denna redovisning.

 Variationen ligger mellan 81 timmar och 225 timmar. Här ingår alla planerade insatser oavsett 
lagrum dvs inte larm.

Antalet planerade besök per dygn för denna grupp varierar mellan 6 –14 besök.  

Antalet larm varierar kraftigt i denna grupp och ligger mellan 5 – 261 larm per månad.

Kunderna är väl kända av enhetschef och handläggare. I flera fall har man under lång tid diskuterat 
med kund och anhöriga kring annat boende men kund och/eller anhöriga vill inte flytta.

I ett par fall är en flytt till särskilt boende aktuell i dagarna.

De kunder som bor på Kärnan eller bor tillsammans med en anhörig har ofta ingen önskan att flytta 
utan känner sig trygga i sitt hem.

En ytterligare aspekt är att hos tre kunder finns det arbetsmiljöproblem för personalen som handlar 
om brister i bostaden och/eller att kunden tackat nej till åtgärder eller anpassningar som hade 
kunnat underlätta för personalen. Studier av rättsfall pågår internt i förvaltningen.

Undersökningen kommer att genomföras under ytterligare en månad senare i höst för att 
kvalitetssäkra resultatet. Det visar sig också att vårt planeringssystem har vissa brister som försvårar 
ett säkert underlag samtidigt som det finns olikheter mellan arbetsgrupper i hur systemet används 
och detta kommer att säkras framöver.
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Utredningsuppdrag: Föra över allt korttidsboende till Blentarpsgården

Bakgrund

Vård och omsorgsförvaltningen förfogar  i dagsläget över 8 lägenheter på korttidsenheten på 
Björkbacken som används till korttidsvård.

I en av lägenheterna som är ett dubbelrum är en sängplats en ” tillfällig plats” som är tänkt som en 
nödlösning om det visar sig att en planerad hemgång till ordinärt boende från sjukhus av någon icke 
förutsedd anledning inte fungerar.

Utöver ovanstående finns det två lägenheter inom verksamheten för personer med demensomsorg 
och två lägenheter på Blentarpsgården som alla används för veckoplatser.

Veckoplatser innebär att kunden normalt sett vistas i sin egen bostad oftast tillsammans med en 
anhörig men har blivit beviljad veckoplats för att t ex  avlasta den anhörige. 

Det finns nackdelar med att ha veckoplatser insprängda i ett särskilt boende eftersom kundgruppen 
ändras varje vecka vilket kan skapa oro för de personer som bor permanent

Korttidsvårdens inriktning är att ta emot kunder som behöver en omfattande omvårdnad med täta 
insatser av legitimerad personal, behöver  träning under ledning av legitimerad personal eller där 
kundens behov är svårbedömda och en noggrann kartläggning behöver göras.

Speciellt efter sjukhusvård kan en tids vistelse på korttidsvården och stödet av såväl legitimerad 
personal som omvårdnadspersonal innebära att kunden återhämtar sig och kan återvända till sin 
egen bostad trots att detta inledningsvis verkat omöjligt.

Korttidsvårdens personal har lång erfarenhet av att ta emot kunder utan att ha bakgrundskunskap 
och lösa problemen i vardagen med flexibilitet och samarbete. Detta skiljer sig från att arbeta med 
kunder på särskilt boende där kundens behov och förmågor redan är klargjorda i utredningen från 
biståndshandläggare.

Omvärldsfaktorer

Lagen om samverkan vid utskrivning från sjukhus innebär att kunder kommer hem från sjukhus 
tidigare och därmed känner osäkerhet inför hemgång och ansöker om korttidsplats. Förvaltningen 
har också konstaterat en ökande andel kunder som kommer hem från sjukhus och har en mycket 
kort tid kvar att leva.

Under det senaste halvåret har ett behov av utvecklingsarbete för vård i livets slut identifierats, 
korttidsplatserna på Björkbacken räcker inte till för att alla kunder som skrivs ut från sjukhus med 
endast kort tid kvar att leva ska kunna erbjudas lägenhet korttidsvårdsenheten utan några  har 
erbjudits särskilt boende. Förvaltningen arbetar med att lösa detta på ett bättre sätt framöver.

Beläggning

På veckoplatserna finns ett schema för aktuella kunder vilket innebär att en lägenhet kan användas 
av flera personer.
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På korttidsvården Björkbacken har beläggningen genomsnittligt legat på ungefär 75% men här finns 
stora variationer under året vilket innebär att akuta lösningar med korttidsplatser på annan enhet 
har genomförts vid några tillfällen.

Personalens kompetens och erfarenhet

På korttidsvården Björkbacken samarbetar undersköterskor, sjuksköterskor, fysioterapeuter och 
arbetsterapeuter i mycket hög utsträckning. Träningsprogram ordineras av legitimerad personal och 
utförs av undersköterskor. Hembesök genomförs av teamet för att undersöka hemmiljön, anpassa 
träningen samt hitta åtgärder för att underlätta för kunden att kunna återvända till sitt eget hem.

Samtlig personal runt kunden har gemensamt arbetssätt där man motiverar till självständighet och 
bistår kunden i att hitta sätt att hantera sin livssituation. 

Den undersköterskegrupp som arbetar inom korttidsvården har flera års erfarenhet av uppdraget. 
Sjuksköterskorna, fysioterapeuter och arbetsterapeuter som behöver leda träningen, göra 
bedömningar om hjälpmedel, bedöma symtom och ha goda kontakter med behandlade läkare,  har 
en geografisk närhet till korttidsvården, till buffertförråd för hjälpmedel på Björkbacken samt 
vårdcentralens resurser vid behov.

Fördelar med förslaget att flytta all korttidsboende till Blentarpsgården

Med högre beläggning blir det lättare att bemanna Blentarpsgården

Det blir mera liv och rörelse på Blentarpsgården

Nackdelar med förslaget att flytta all korttidsboende till Blentarpsgården

Den nuvarande korttidsvården på Björkbacken måste läggas ner vilket innebär att den erfarna 
undersköterskegrupp måste erbjudas andra arbeten inom kommunen och därmed mister man den 
sammantagna kompetensen som idag finns på Korttidsvården.

Korttidsvårdens personalgrupp samverkar med HUR gruppen  som utgår från Björkbacken vid 
arbetsanhopningar och detta samarbete riskeras. Dessa två arbetsgrupper har samma enhetschef

Den legitimerade personalen som ofta har täta insatser hos kunderna på korttidsvården kommer att 
få ökade körsträckor, mera körningar med hjälpmedel som behöver bytas ut i takt med att 
rehabiliteringen fortskrider. Risk för att besöken därmed inte kan genomföras så frekvent som 
önskas.

Den legitimerade personalen har också under året upparbetat ett gott samarbete med 
undersköterskegruppen på korttidsvården, detta riskeras.

Korttidsvården på Björkbacken är känd bland kommunmedborgare och har ett gott rykte, kunder får 
efter avslutad vistelse svara på enkät  och generellt är resultatet av dessa mycket goda. 

En del kunder som har vistats på korttidsvården har haft svåra medicinska tillstånd och då är 
närheten till vårdcentralens kompetens  en stor trygghet för personalen och kunden, det är lätt att få 
snabb rådgivning eller samtal för personal och /eller kund. Den geografiska närheten till 
vårdcentralen underlättar också för läkarbesök med kort varsel.
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Björkbackens nattbemanning kommer att få färre kunder att ansvara för  men troligen inte så få att 
en nerdragning av antalet personal i tjänst kan genomföras.

Blentarpsgårdens personal har inte den erfarenhet av rehabilitering som personalen på 
korttidsvården har och vid en flytt måste den personalen får kompetensutveckling och denna process 
kommer att ta lång tid.

Förslagets påverkan på budget

Problematiken att bemanna en enhet med många lediga platser kommer att flytta från 
Blentarpsgården till Björkbacken.

Förslagets påverkan på kunder

Möjligheten att få korttidsvård på Björkbacken kommer att försvinna och det finns risk att detta 
skapar missnöje hos kunder. Under den tid det var inflyttningsstopp på Björkbacken kom dessa 
reaktioner.

Kunder kommer att få sina insatser utförda av personal med lång erfarenhet av omsorg i särskilt 
boende men liten erfarenhet av kartläggning, rehabilitering, motivationsarbete och liknande

Förslagets påverkan på personal

En erfaren personalgrupp med gott rykte hos medborgarna kommer att splittras.

Legitimerad personal kommer att ägna mer arbetstid åt körningar. Behovet av handledning till den 
mera oerfarna undersköterskegruppen kommer att öka arbetsbelastningen. Det nuvarande 
samarbetet och tilliten till undersköterskegruppen på Björkbacken kommer att behöva byggas upp 
med arbetsgruppen på Blentarpsgården
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Verksamhetsberättelse
Utgåva: Delårsrapport augusti 2019    Rapportperiod: 2019-08-31    Organisation: Vård- och 
omsorgsnämnd    
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Totalt för nämnden

Ekonomi

Konto Utfall Jan 
- Aug 

2018 

Budget 
Jan - Aug 

2019 

Utfall Jan 
- Aug 

2019 

Bokslut  
2018 

Budget 
2019 

Prognos 
2019 

Intäkter 76 217 74 862 77 687  116 836  111 784  117 209
Kostnader - 281 349 - 287 827 - 288 061 - 428 877 - 440 284 - 445 709
Nettokostnad - 205 133 - 212 965 - 210 374 - 312 041 - 328 500 - 328 500
Kommunbidrag  199 224  212 965  212 965  306 100  328 500  328 500
Summa 
Resultat

-5 909 0 2 591 -5 941 0 0

Utfallet tom augusti för hela vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde innebär ett 
överskott på ca 2,6 mnkr medan prognosen pekar mot utfall i nivå med budget. Den beräknade 
kostnadsökningen under hösten avser dels fortsatt ökade volymer inom hemtjänstverksamheten, 
högre kostnader inom egna LSS-boenden då det nya boendet tagits i drift under sommaren samt 
ett nytt större ärende avseende bostadsanpassningsbidrag.

Jämfört med senaste prognosen i juni har beräknat underskott på  0,5 mnkr ändrats till budget i 
balans.  Det förbättrade resultatet beror främst på ett nytt statsbidrag till äldreomsorgen under 
hösten samt ytterligare förskjutning i tiden för tjänsten tvätt av arbetskläder som beräknas starta 
först i januari 2020.

Vård- och omsorgsnämnden har under året fått 1,5 mnkr i tilläggsanslag inom om verksamhet för 
personer med funktionsnedsättning för ökade volymer samt 4,0 mnkr inom äldreomsorgen 
avseende uteblivet statsbidrag.

Uppföljning per verksamhet

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Årets viktigaste händelser

Under året har två icke fullvärdiga gruppbostäder enligt Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) avvecklats och ersatts av två moderna boenden på Stapelgränd. I 
samband med åtgärder för budget i balans har en översyn skett av köpta platser och under året 
har köp av plats avslutats för tre personer som flyttat hem till Sjöbo. Detta innebär att det 
överskott av platser som nybyggnationen förväntades leda till inte längre finns. Samtidigt finns 
det oroväckande signaler om att kriterier för att tillhöra personkretsen har förändrats vilket visat 
sig genom att en kund som fått avslag på insatser från myndighetsenheten fick gynnande beslut 
vid överklagande. Om detta ska tolkas som en rådande mera generös bedömning av rättigheten 
till bostaden enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade från domstolen 
kommer förvaltningen att få problem med att verkställa beslut. I dagsläget finns det ytterligare 
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fyra ansökningar som har likheter med det ovan nämnda. Målgruppen har som tidigare nämnts 
förändrats under årens lopp och kunder och personal behöver alltmer stöd av mera 
specialutbildad personal inom t ex tydliggörande pedagogik, kommunikationshjälpmedel, 
lågaffektivt bemötande. Det pågående kvalitetsarbetet som syftar till individuellt utprovade 
handlingsplaner med tillhörande regelbundna utvärderingar har gett gott resultat i de grupper som 
fått utbildning och arbetsmetoden behöver spridas även till övriga arbetsgrupper.

Antalet beslut om sysselsättning och boendestöd ökar också och även behovet av insatser under 
kväll, natt och helg. Detta innebär att dagens bemanning i boendestöd på dagtid vardagar inte 
räcker. Det finns också domar avseende beslut om bostad enligt LSS där man hänvisar till 
frånvaron av stöd under kväll, helg och natt som skäl för beviljat boende.

Förvaltningen har arbetat aktivt med bemanning och bemanningsekonomi för att skapa stabilitet 
i arbetsgruppen och uppnå god ekonomisk hushållning med personalresurser. Här kommer att 
krävas ändrade arbetssätt och mönster som inte nödvändigtvis uppskattas av personalgrupperna 
men som förväntas leda till bättre kontinuitet och bättre arbetsmiljö.

Måluppfyllelse

Tillgänglighet och delaktighet
Nyckeltal Utfall 2018 Utfall 2019
Nöjd inflytande-index ska 
förbättras

43

Ett livskraftigt näringsliv
Nyckeltal Utfall 2018 Utfall 2019
Antalet kommunala 
verksamheter som 
konkurrensutsätts enligt lagen 
om offentlig 
upphandling/anbud ska öka.

4 4

Samverkan med forskning och utbildning
Nyckeltal Utfall 2018 Utfall 2019
Samarbetet med forskning, 
utbildning och innovatörer 
ska öka

4 4

Hållbar utveckling
Nyckeltal Utfall 2018 Utfall 2019
Andelen miljöfordon i den 
kommunala verksamheten 
ska öka.

65.0% 89.0%

Inget resultat för medborgarundersökning finns ännu att tillgå. Resultatet för  nöjd inflytande-
index presenteras i årets bokslut.
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Indikatorn "Antalet kommunala verksamheter som konkurrensutsätts ska öka" ligger kvar på 
samma antal som förra året. De fyra verksamheter inom Vård- och omsorgsförvaltningen som 
konkurrensutsätts är hemtjänst genom LOV, insatsen inköp genom LOU, tvätt av arbetskläder 
genom LOU och insatsen personlig assistans genom LOV.

Indikatorn "Samarbete med forskning, utbildning och innovatörer ska öka" sker bl a genom att vi 
tar emot studerande från högskolor, fortsätter med förbättringsarbetet inom LSS (SKILLSS), 
användning av kommunförbundets kvalitetsregister (BPSD, Palliativa registret, Senior Alert) och 
EU-projekt DigiLill.kom.

Indikatorn "Andelen miljöfordon ska öka" har förbättras jämfört med augusti 2018.Vård- och 
omsorgsförvaltningen har totalt 54 bilar varav 45 st miljöklass Euro 6 och 3 st elhybrider. 6 st 
bilar är inte miljöbilar.

Ekonomianalys

För verksamhet för personer med funktionsnedsättning prognostiseras ett underskott med ca 1,0 
mnkr att jämföras med 2018 års underskott på 4,7 mnkr. Prognosen ligger i nivå med senaste 
prognosen i juni. De beräknade kostnaderna för personlig assistans har minskat då personer med 
insatsen flyttat in på LSS-boende samtidigt som kostnaderna inom socialpsykiatrins boendestöd 
beräknas öka ytterligare. Utöver volymökning i antal personer med boendestöd finns behov av 
insatsen även kvällar och helger, vilket inte finns i nuvarande organisation.

Största delen av underskottet avser hemtjänst till personer under 65 år (1,0 mnkr), dock beräknas 
kostnaderna för 2019 minska med 1,0 mnkr jämfört med 2018, då vård- och omsorgsnämnden 
gjort en ändring i reglerna för LOV (Lagen om valfrihet) avseende anhöriganställningar. Det är 
inte längre tillåtet att anställa anhöriga för att utföra beviljad hemtjänst utan numera krävs särskilt 
beslut i arbetsutskottet om anhöriganställningar, och detta beviljas endast om särskilda skäl finns.

Underskott inom socialpsykiatrin beräknas till ca 0,6 mnkr, och avser som tidigare nämnts främst 
boendestöd.

Underskott prognostiseras också för externa boende inom LSS och socialpsykiatrin med totalt 0,6 
mnkr. 3 personer som tidigare varit externt placerade har flyttat hem/flyttar hem till kommunens 
egna LSS-boende under året, vilket beräknas medföra en kostnadsminskning med ca 1,5 mnkr 
jämfört med 2018. Dock har nya ansökningar om externt boende i samband med studier medfört 
en kostnadsökning med 0,9 mnkr. Prognosen för LSS-boende i egen regi innebär ett beräknat 
överskott med 0,5 mnkr främst avseende förskjutning i tiden för start av nya LSS-boendet. Efter 
hemflyttningar kommer det att vara fullt på samtliga kommunens LSS-boenden.

En kvarstående extern placering är på väg att avslutas p g a personen ansökt om och beviljats 
LSS-boende i annan kommun, dock är det oklart när beslutet där kommer att verkställas och i 
avvaktan på detta har Sjöbo kommun fortsatt betalningsansvar och kostnader har beräknats för 
hela 2019.

Inom verksamhetsområdet prognostiseras även underskott avseende bostadsanpassning (nytt 
ärende med högre belopp), kontaktpersoner LSS medan överskott beräknas för personlig 
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assistans, korttidstillsyn, avlösarservice samt daglig verksamhet LSS. Dessutom beräknas 
överskott på avskrivningar avseende lägre investeringsvolym än beräknat.

Prognosen bygger på nuvarande volymer med kända förändringar. Förändringar i antal externt 
boende/korttidsverksamhet LSS, antal med personlig assistans, förändring i timmar personlig 
assistans kan innebära stora avvikelser.

Konto Utfall Jan - 
Aug 2018 

Budget Jan 
- Aug 2019 

Utfall Jan - 
Aug 2019 

Budget 2019 Prognos 
2019 

Intäkter 5 273 5 297 5 684 7 945 8 668
Kostnader -75 471 -77 118 -77 527 - 117 707 - 119 418
Nettokostnad -70 198 -71 821 -71 843 - 109 762 - 110 750
Kommunbidrag 66 902 71 821 71 821  109 762  109 762
Summa 
Resultat

-3 296 0 -22 0 - 988

Nyckeltal Utfall 2018 Budget 2019 Utfall 2019 Prognos 2019
Antal personer med 
personlig assistans

28 28 27 26

Antal personer med 
personlig assistans f d 
LASS (numera 
socialförsäkringsbalken, 
över 20 tim/vecka)

19 19 19 19

Antal personer med 
personlig assistans LSS

9 9 8 7

Totalt antal personer 
med insatser enligt LSS

 146  140  155  150

Antal platser i bostad 
med särskild service 
enligt LSS

48 51 51 51

Antal personer i 
externa boende LSS 
och psykriatri

11 12 10 9

Antal personer i daglig 
verksamhet enligt LSS

72 77 82 80

Antal personer med 
insatser enligt 
socialtjänstlagen i 
ordinärt boende

 120 95  137  137

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

7 480 4 500 5 708 5 800
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Äldreomsorg

Årets viktigaste händelser

Inom verksamheten för personer över 65 år finns en tydlig tendens till kortare boendetider inom 
särskilt boende. Personer söker till särskilt boende under sjukhusvistelse men hinner endast bo 
där en mycket kort tid innan livet slutar. Samma sak gäller för personer som flyttar hem till sitt 
eget boende med stöd av hemtjänst under den sista tiden i livet. Denna utveckling har överraskat 
för förvaltningen och har inneburit att ett utvecklingsarbete initierats för att förbättra 
omhändertagandet vid vård i livets slut.

Förvaltningen har fortsatt ungefär 20 lediga lägenheter inom särskilda boenden. Tillgången och 
efterfrågan på lägenheter med inriktning mot demenssjukdom är mera i nivå med efterfrågan så 
här finns i dagsläget inga lediga platser. En kundgrupp bestående av yngre, fysiskt aktiva personer 
med svår demensproblematik är ett orosmoment. Den geografiska placeringen samt lokalernas 
utformning är inte anpassade efter den nuvarande målgruppens behov och detta innebär att 
uppdraget för personalen blir svårt.

Inom hemtjänsten ökar antalet beviljade timmar utan att antalet personer ökar i samma 
omfattning. En kartläggning pågår av kunder med mer än 80 timmars insatser per månad men 
resultatet är ännu inte klart.

Förvaltningen driver också ett utvecklingsarbete inom bemanningsekonomi. Arbetssätt och 
traditioner behöver förändras för att bättre kunna möta framtidens bemanningskrav och tillse att 
personal som arbetar har erfarenhet och kompetens för det alltmer komplexa uppdraget samtidigt 
som resurserna används med så god ekonomiskt hushållning som möjligt.

Ansvaret för enhetschefer blir alltmer omfattande och det finns tecken på att gruppen behöver 
avlastas. Hälso- och sjukvårdsavtalet har nu pågått under tre år och det finns stor frustration 
inom förvaltningen kring att de åtaganden som Region Skåne har enligt avtalet inte fungerar 
tillfredsställande, t ex det mobila teamet för läkarstöd. I praktiken innebär detta en stor belastning 
för förvaltningens legitimerade personal som redan har en stor arbetsbörda. Intentionerna från 
Socialdepartementet är även framöver att mer sjukvårdande insatser och behandlingar ska ske i 
kundens egna bostad vilket blir en utmaning även framöver.

Måluppfyllelse

Ett gott liv och en aktiv fritid
Nyckeltal Utfall 2018 Utfall 2019
Nöjd Medborgar-Index ska 
förbättras

63

Tillgänglighet och delaktighet
Nyckeltal Utfall 2018 Utfall 2019
Nöjd inflytande-index ska 
förbättras

43
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Fortsatt satsning på "de gröna näringarna"
Nyckeltal Utfall 2018 Utfall 2019
Andelen avtal med små- och 
medelstora livsmedelsföretag 
ska öka.

14% 13%

Ett livskraftigt näringsliv
Nyckeltal Utfall 2018 Utfall 2019
Antalet kommunala 
verksamheter som 
konkurrensutsätts enligt lagen 
om offentlig 
upphandling/anbud ska öka.

4 4

Samverkan med forskning och utbildning
Nyckeltal Utfall 2018 Utfall 2019
Samarbetet med forskning, 
utbildning och innovatörer 
ska öka

4 4

Hållbar utveckling
Nyckeltal Utfall 2018 Utfall 2019
Andelen miljöfordon i den 
kommunala verksamheten 
ska öka.

65.0% 89.0%

Inget resultat för medborgarundersökning finns ännu att tillgå. Resultatet för nöjd medborgar-
index och nöjd inflytande-index presenteras i årets bokslut.

Indikatorn "Andelen avtal med små- och medelstora livsmedelsföretag ska öka" har försämrats 
något jämfört med samma period förra året.

Indikatorn "Samarbete med forskning, utbildning och innovatörer ska öka" sker bl a genom att vi 
tar emot studerande från högskolor, fortsätter med förbättringsarbetet inom LSS (SKILLSS), 
användning av kommunförbundets kvalitetsregister (BPSD, Palliativa registret, Senior Alert) och 
EU-projekt DigiLill.kom.

Indikatorn "Antalet kommunala verksamheter som konkurrensutsätts ska öka" ligger kvar på 
samma antal som förra året. De fyra verksamheter inom Vård- och omsorgsförvaltningen som 
konkurrensutsätts är hemtjänst genom LOV, insatsen inköp genom LOU, tvätt av arbetskläder 
genom LOU och insatsen personlig assistans genom LOV.

Indikatorn "Andelen miljöfordon ska öka" har förbättras jämfört med augusti 2018.Vård- och 
omsorgsförvaltningen har totalt 54 bilar varav 45 st miljöklass Euro 6 och 3 st elhybrider. 6 st 
bilar är inte miljöbilar.
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Ekonomianalys

Totalt sett prognostiseras ett överskott inom äldreomsorgen med ca 1,4 mnkr, vilket är en ökning 
med 0,5 mnkr jämfört med föregående prognos. Det förbättrade resultatet beror dels på ett nytt 
statsbidrag, dels på ytterligare senarelagd start för tvätt av arbetskläder, där upphandling är klar 
och förberedelser pågår, men starten beräknas nu den första kvartalet 2020. Dessutom beräknas 
större överskott avseende avskrivningar och räntor, då ej utnyttjade investeringsmedel 2018 inte 
fick flyttas över till 2019 och investeringsvolymen under året är mycket låg.

Hemtjänstvolymerna har ökat under året och totalt beräknas ett underskott avseende volymerna 
på 2,0 mnkr, som dock delvis vägs upp av överskott inom utförardelen i den egna 
hemtjänstverksamheten , tillfälligt överskott avseende tvätt av arbetskläder p g a försenad upp-
handling samt överskott avseende intäkter. Totalt sett beräknas ett underskott med 0,8 mnkr 
avseende hemtjänst för äldre.

Beläggningen inom särskilt boende är fortsatt låg medan personalkostnaderna ligger i stort i nivå 
med budget,(vilken utgår från i princip full beläggning) och totalt beräknas ett underskott inom 
särskilt boende med 1,1 mnkr. Ett nytt statsbidrag på totalt ca 1 mnkr beräknas användas inom 
verksamheten, då bemanningen per plats har varit och beräknas vara högre än den budgeterade 
även under resterande del av året.

Inom köksverksamheten beräknas ett underskott på 0,5 mnkr. Delar av underskottet beror på att 
livsmedelspriserna höjts. Samtliga avtalsleverantörer meddelade i början av året att 
livsmedelspriserna skulle komma att öka med ca 10 % under 2019. Anledningen är förra årets 
torka samt utvecklingen avseende världsmarknadspriserna ( handelsavtal). Nämnden har 
uppdragit åt verksamhetschef kost att utreda vad som kan göras för att möta de ökade 
livsmedelspriserna genom effektivisering/översyn matsedlar etc. Detta har gjort att underskottet 
avseende livsmedelskostnader är betydligt lägre än befarat, men samtidigt beräknas underskott på 
intäkterna avseende måltidavgifter inom särskilt boende p g a den låga beläggningen.

Kostnaderna för hemsjukvård och tekniska hjälpmedel beräknas ca 0,8 mnkr över budget , vilket 
dock är lägre än 2018, då underskottet uppgick till 1,5 mnkr. Med utökat betalningsansvar och 
hemsjukvårdsavtalet som innebär att fler svårt sjuka vårdas hemma kommer det inte vara möjligt 
att sänka kostnaderna.

Av 2019 års ramökning på 5 mnkr för att täcka kostnader för fler äldre reserverades ca 1,3 mnkr 
för oförutsedda kostnadsökningar, och prognosen innebär att dessa används för att täcka upp 
ovanstående underskott.

Beräknat överskott för bostadsanpassningsbidrag (+0,6 mnkr) samt överskott avseende ej tillsatta 
befattningar aktivitetssamordnare (+0,5 mnkr) i avvaktan på översyn av framtida organisation, ej 
utnyttjade medel för förstärkning av enhetschefer/chefsstöd i besparingssyfte (+0,5 mnkr) samt 
överskott som tidigare nämnts avseende senarelagd start för tvätt av arbetskläder samt 
avskrivningar och ränta då investeringsvolymen blir lägre än budgeterat gör sammantaget att 
prognosen för äldreomsorgen visar på överskott.

Dock är flera av överskotten tillfälliga samtidigt som fortsatta volymökningar förväntas främst 
inom hemtjänst och hemsjukvård och verksamheten inom särskilda boenden har svårt att klara 

30



2019-09-18 10:21 9

budgeten med nuvarande bemanningsnyckeltal vilket innebär att den ekonomiska situationen är 
fortsatt oroande.

Konto Utfall Jan - 
Aug 2018 

Budget Jan 
- Aug 2019 

Utfall Jan - 
Aug 2019 

Budget 2019 Prognos 
2019 

Intäkter 52 668 52 241 53 570 77 852 81 957
Kostnader - 188 302 - 193 881 - 192 625 - 295 945 - 298 757
Nettokostnad - 135 634 - 141 640 - 139 055 - 218 094 - 216 800
Kommunbidrag  132 110  141 640  141 640  218 094  218 094
Summa 
Resultat

-3 524 0 2 585 0 1 294

Nyckeltal Utfall 2018 Budget 2019 Utfall 2019 Prognos 2019
Antal invånare 65-79 
år

3 350 3 402 3 396 3 396

Antal invånare 80-89 
år

 871  918  925  925

Antal invånare 90 år -  186  186  182  182
Antal platser i särskilt 
boende totalt

 168  168  168  168

Antal platser i särskilt 
boende - demens

61 61 61 61

Antal platser i särskilt 
boende för 
växelvård/avlösning

4 2 4 4

Antal platser i särskilt 
boende för 
korttidsvård/avlösning

6 6 6 6

Antal personer 65 år - 
med insatser enligt 
socialtjänstlagen i 
ordinärt boende 1 okt

 496  525  526  526

Antal personer 65 år - 
med hemtjänst enligt 
socialtjänstlagen i 
ordinärt boende 1 okt

 206  215  220  220

Antal personer 65 år - 
med trygghetslarm 
enligt socialtjänstlagen 
i ordinärt boende 1 
okt

 462  490  487  480

Antal personer 65 år - 
med matdistribution 
enligt socialtjänstlagen 

72 90 84 84
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i ordinärt boende 1 
okt
Antal timmar 
hemtjänst äldre 
dag/kväll per år

78 750 79 500 85 161 86 200

Andel av befolkning 
över 65 år med insats 
1 oktober

11.2 15.0 14.6 14.5

Politisk verksamhet

Årets viktigaste händelser

Fokus har legat på ekonomi och att hitta lösningar för att få en budget i balans. Förvaltningen har 
fått flera utredningsuppdrag:

- Föra över allt korttidsboende till Blentarpsgården

- Nattbemanningen

- Kunder med planerad tid över 80 hemtjänsttimmar erbjudas särskilt boende

Måluppfyllelse

Tillgänglighet och delaktighet
Nyckeltal Utfall 2018 Utfall 2019
Nöjd inflytande-index ska 
förbättras

43

Ekonomianalys

Utökning av antal förtroendevalda i nämnd och arbetsutskott innebär högre kostnader 2019. För 
att minska underskottet har vård- och omsorgsnämnden beslutat ställa in nämndens 
sammanträde i augusti.

Konto Utfall Jan - 
Aug 2018 

Budget Jan 
- Aug 2019 

Utfall Jan - 
Aug 2019 

Budget 2019 Prognos 
2019 

Intäkter
Kostnader - 381 - 429 - 443 - 644 - 700
Nettokostnad - 381 - 429 - 443 - 644 - 700
Kommunbidrag  407  429  429  644  644
Summa 
Resultat

26 0 -13 0 -56
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Kommunövergripande verksamhet

Ekonomianalys

För måltidsverksamhet skola-förskola prognostiserades i början av året ett underskott på 400 tkr, 
då kostnaderna för livsmedel beräknades öka kraftigt. Samtliga avtalsleverantörer meddelade att 
livsmedelspriserna kommer att öka kraftigt under 2019, ca 10%. Anledningen är förra årets torka 
samt utvecklingen avseende världsmarknadspriserna ( handelsavtal).

Vård- och omsorgsnämnden uppdrog då åt verksamhetschef kost att utreda vad som kan göras 
för att möta de ökade livsmedelspriserna genom effektivisering/översyn matsedlar etc. Utredning 
är påbörjad bl a avseende mätning av matsvinn. Prognosen har justerats ner till underskott på 250 
tkr.

Konto Utfall Jan - 
Aug 2018 

Budget Jan 
- Aug 2019 

Utfall Jan - 
Aug 2019 

Budget 2019 Prognos 
2019 

Intäkter 18 276 17 325 18 433 25 987 26 583
Kostnader -17 196 -16 399 -17 465 -25 987 -26 833
Nettokostnad 1 080  926  968 0 - 250
Kommunbidrag - 195 - 926 - 926 0 0
Summa 
Resultat

 885 0 42 0 - 250

Personalresursen

Hela nämnden

Som nämnts ovan har förvaltningen en stor uppgift att analysera och komma fram till åtgärder 
för att skapa god och stabil bemanning inom flera yrkesgrupper. Detta krävs för personalens 
arbetsmiljö och trivsel, för att kunderna ska uppleva omsorgen som god och säker samt för att 
förvaltningen ska kunna bedriva det utvecklingsarbete som behövs i takt med att kundgrupper 
har alltmer komplexa behov av såväl medicinsk social och psykiatrisk karaktär.

Måluppfyllelse

Sjöbo kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare
Nyckeltal Utfall 2018 Utfall 2019
Andelen anställda som 
upplever Sjöbo kommun som 
en bra arbetsgivare ska öka.

79.0%

En god arbetsmiljö
Nyckeltal Utfall 2018 Utfall 2019
Sjukfrånvaron i Sjöbo 
kommun ska vara lägre än 
genomsnittet för Sveriges 
kommuner

8.31% 8.39%
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Tydlig och konkurrenskraftig lönepolitik
Nyckeltal Utfall 2018 Utfall 2019
Sjöbo kommun ska, i de olika 
yrkeskategorierna, ha en 
medianlön som ligger i nivå 
med övriga kommuner i 
södra Skåne. (Antal 
yrkeskategorier som ligger 
lägre)

21

Ingen medarbetarundersökning är genomförd, så indikatorn "Andelen anställda som upplever 
Sjöbo kommun som en bra arbetsgivare ska öka" kan ej rapporteras.

Sjukfrånvaron är totalt högre till och med augusti 2019 jämfört med samma period 2018. De 
grupper som har ökat är personal yngre än 29 år och äldre än 60 år. Sjukfrånvaron för personal i 
åldern 40-49 år har minskat.

Inga jämförbara löneuppgifter kring medianlön finns att tillgå. Uppgifterna kommer vara 
tillgängliga till årsbokslutet.

Åtgärder med anledning av befarat ekonomiskt underskott
Förvaltningen fortsätter arbetet med att uppnå budget i balans. Även om prognosen totalt sett 
innebär överskott 2019 har flera verksamhetsområden ett prognostiserat underskott. Detta sker 
genom översyn av bemanning (ett stort utvecklingsarbete som innefattar önskad 
sysselsättningsgrad, samplanering mellan olika verksamheter, personal som utför resurspass i 
andra verksamheter osv), analys av hemtjänstkunder med mycket insatser, översyn av 
nattbemanning, arbete för att minska sjukfrånvaro mm.

Investeringar
År: 2019    Ansvar: 12 VÅRD -OCH OMSORGSNÄMND    

Verksamhet Budget  2019 Utfall Jan - Aug 
2019 

Prognos 2019 Avvikelse  2019 

13 - verksfunkt -1 000.0 - 660 - 678 - 322
14 - äldre -4 800.0 -2 827 -5 122  322
Summa 
Verksamhet

-5 800.0 -3 487 -5 800 0

Verksamhet för funktionshindrade

Prognostiserat utfall avser mindre inventarier enligt budget samt inköp av 1 bil. Resterande 
bilinköp under 2019 finansieras via leasing.

Äldreomsorg
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Inköp av mindre inventarier enligt budget. Planerade inköp av leasingbilar kan inte fullt ut 
finansieras i investeringsbudgeten, ca 1,0 mnkr omfördelas från utbyte trygghetslarm särskilt 
boende. Resterande bilinköp finansieras via leasing.

Framtiden
Framtiden för förvaltningen kommer enligt de utredningar som pågår inom Socialdepartementet 
att innebära att mer vård och behandlingar ska utföras i hemmet. Att arbeta inom vård och 
omsorg är samtidigt nationellt ett yrke som ligger lågt i popularitet. Förvaltningen står alltså inför 
dilemmat att samtidigt få uppgifter som kräver gedigna kunskaper inom sjukvård, socialtjänst, 
psykiatri och liknande samtidigt som få väljer yrket. Detta kommer att kräva extraordinära 
insatser och risk för att kostnaderna ökar.

Domar efter överklagande om t ex bostad enligt Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade påverkar snabbt förvaltningens ekonomi  om dessa blir mera generösa än 
tidigare vilket förvaltningen befarar.
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Angående åtgärder för att möta prisökningar på livsmedel

Vi har ändrat beteende i förskola/ skola och äldreomsorgen med följande:

- Vi har infört fler dagar på menyn med ” Kökets Val” som innebär att vi tager vad vi haver i 
kylar/frysar och förråd när vi komponerar maträtterna.
Det innebär att vi minskar lagret på livsmedel och samtidigt uppskattas detta av eleverna= 
minskat matsvinn. Eleverna får därmed så mycket mer att välja på

- Under sommarmånaderna juni, juli och augusti presenterade våra kök inom vård& omsorg 
endast ett alternativ på menyn. Anledningen till det är att matgästantalet minskar under 
sommaren och därför behövde vi inte bemanna fullt ut.

- Vi har matsedelsgenomgång med de kök som presenterar högre inköpskostnader per kilo 
inköpta livsmedel än övriga kök. Dessa kök behöver mer styrning. Se bifogad fil

- Måltidsverksamheten kommer att sluta ” serva” övriga verksamheter med livsmedel som 
inte är knutna till en beställning ( möte, utbildning m.m) from 1 oktober 2019. Många av 
köken fungerar idag som en speceriaffär vilket tar mycket tid i anspråk för kökspersonalen 
samt att hanteringen kostar en hel del att hantera administrativt.

- Arbetet med att minska matsvinnet pågår ständigt i samtliga verksamheter inom 
Måltidsverksamheten

Eva Bramsvik Håkansson
Verksamhetschef Måltiderna
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STATISTIK - INKÖP AV LIVSMEDEL, Januari - Juni 2019, inom Måltidsverksamheten

Inköp av ÄGG, KÖTT, FÅGEL, MEJERI ,OST, svenskt Totala inköp av samtlia livsmedel, svenskt
Totalt Måltidsverksamheten, Sjöbo Kommun: Totalt Måltidsverksamheten, Sjöbo Kommun: 71,88% (snitt)

Totalt inom Hantera-gruppen, ca 200 kommuner 62,60% (snitt)
ò ò Kronor/Kilo livsmedel

Förskolor:  snitt 89,33% år 2019 år 2018

Blockflöjten 90,88% Förskolor: snitt 64,62% Snitt 15,65 19,77
Kompassen 96,18% Blockflöjten 58,00% 16,38 19,49
Lillgården 92,79% Kompassen 56,77% 13,85 16,84
Linnestugan 83,24% Lillgården 61,90% 16,77 21,3
Tallbacken 88,30% Linnestugan 59,19% 17,14 21,58
Tofta 84,60% Tallbacken 86,63% 13,91 19,86

Tofta 65,20% 15,87 19,57
Skolor: snitt 85,63%

Malena 84,60% Skolor: snitt 70,13% snitt 18,59 22,36
Emanuel 81,05% Malena 70,08% 19,53 22,33
Färsinga 90,97% Emanuel 74,62% 18,27 21,47
Lövestad 85,95% Färsinga 73,57% 21,53 25,87
Sandbäck 90,07% Lövestad 70,44% 17,04 21,86
Storkskolan 77,15% Sandbäck 70,02% 18,23 22,05
Vollsjö 89,62% Storkskolan 62,14% 19,49 22,09

Vollsjö 70,06% 16,04 20,88
Äldreomsorg: snitt 91,63%

Björkbacken 93,00% Äldreomsorg: snitt75,75% snitt 21,18 24,07
Kärnan 90,00% Björkbacken 77,60% 19,08 kr 21,90 kr
Rosenlund 90,60% Kärnan 75,20% 24,30 kr 25,58 kr
Solkullen 91,64% Rosenlund 75,46% 19,83 kr 23,31 kr
Ängsgården 92,90% Solkullen 76,80% 18,95 kr 23,74 kr

Ängsgården 73,71% 23,74 kr 25,83 kr
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Förklaring:
Totala inköp av ägg,kött,fågel och mejeriprodukter Totala inköp av samtliga livsmedel
Här kan du utläsa hur många % av inköpen av dessa Här kan du utläsa hur många % av alla livsmedel som köps in 
produkter är svensktproducerade, förädlade m.m som är svenskt producerade, förädlade m.m.
inom Måltidsverksamhetens köksenheter Längst upp i den gråmarkerade rutan kan du jämföra Sjöbo kommuns 

snitt med ca 200 andra kommuner i Sverige.

Kr/kg
Den här jämförelsen är intressant för här kan vi jämföra kökens förmåga
att köpa rätt ( avtalsprodukter, utforma kostnadseffektiva matsedlar,
och välja de livsmedel som är billigast med kvalitet).
Statistiken är en sammaställning av alla livsmedelskostnaderna 
dividerat med antalet inköpta kilo livsmedel
Resultat: Samtliga kök har förbättrat sig pga av ändrat beteende men 
vi ser också att livsmedelspriserna är lägre efter den 1 april 2019, då 
vi fick nya livsmedelsavtal i samband med 6 st livsmedelsupphandlingar
OBS! Priserna ökar under hösten pga av att leverantörena får enligt avtal 
höja priserna ( 4 prisförändringsperioder/år), osäkerhet kring
världsmarknadspriser och handelsavtal.
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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 
2019-09-04 2019/249

Hid
 

Vård och omsorgsförvaltningen
Eva Gustafsson
förvaltningschef

 

Stimulansmedel för förstärkning av äldreomsorgen 2019

Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Stimulansmedel för förstärkning av äldreomsorgen 2019  används för att finansiera högre 
grundbemanning inom särskilt boende innebärande en höjning från 0,58 till 0,60 
årsarbetare per plats dag-kväll på vanligt särskilt boende och från 0,71 till 0,73 
årsarbetare/plats dag-kväll på demensboende under 2019.
Resterande del av stimulansbidraget används till förstärkning inom rehabenheten under 
2019.

Sammanfattning av ärendet
 
Regeringen har 2019-06-27 beslutat att ge socialstyrelsen i uppdrag att under 2019 fördela 
medel till kommunerna för förstärkning av äldreomsorgen. Stimulansmedel kan användas 
inom den del av äldreomsorgen där respektive kommun ser att behoven är som störst.

Stimulansmedel rekvireras senast den 31 oktober 2019 och det är tillåtet att använda 
rekvirerade medel retroaktivt för verksamhet från och med den 27 juni 2019.

Sjöbo kommun kan rekvirera max 999 001 kr.

Återrapportering till socialstyrelsen skall göras senast 28 februari 2020, belopp som inte 
används under 2019 skall återbetalas till socialstyrelsen.

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade i augusti att rekvirera maxbeloppet 
och att rekvirerade stimulansmedel bl a kan användas för att under 2019 öka 
grundbemanningen på särskilt boende/personalförstärkning inom rehabenheten under 
2019.

Förvaltningen föreslår att bidraget först och främst används till att finansiera högre 
grundbemanning inom särskilt boende innebärande en höjning från 0,58 till 0,60 
årsarbetare per plats dag-kväll på vanligt särskilt boende och från 0,71 till 0,73 
årsarbetare/plats dag-kväll på demensboende. Kostnaden för detta beräknas till ca 950 tkr 
för tiden juli-dec 2019.

Resterande del av stimulansbidraget förslås användas till förstärkning inom rehabenheten 
under 2019.
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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

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut att rekvirera stimulansmedel 2019-08-13.
Rekvisition av stimulansmedel.
Socialstyrelsens anvisningar för att rekvirera stimulansmedel för 2019 för förstärkning av 
äldreomsorgen.
Ändring av regleringsbrev bl a avseende medel till äldreomsorgen

 

Vård och omsorgsförvaltningen

Eva Gustafsson
förvaltningschef
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2019-08-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 41 Dnr 2019/232

Rekvisition av stimulansmedel för förstärkning av äldreomsorgen 2019

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut
1. Arbetsutskottet beslutar att rekvirera högsta möjliga belopp för Sjöbo 

kommun, 999 001 kr för 2019, att användas under perioden 27 juni – 31 
december 2019.

2. Rekvirerade stimulansmedel kan bl a användas för att under 2019 öka 
grundbemanningen på särskilt boende/personalförstärkning inom 
rehabenheten under 2019.

Sammanfattning
Regeringen har 2019-06-27 beslutat att ge socialstyrelsen i uppdrag att under 
2019 fördela medel till kommunerna för förstärkning av äldreomsorgen. 
Stimulansmedel kan användas inom den del av äldreomsorgen där respektive 
kommun ser att behoven är som störst.

Stimulansmedel rekvireras senast den 31 oktober 2019 och det är tillåtet att 
använda rekvirerade medel retroaktivt för verksamhet från och med den 27 juni 
2019.

Sjöbo kommun kan rekvirera max 999 001 kr.

Återrapportering till socialstyrelsen skall göras senast 28 februari 2020, belopp 
som inte används under 2019 skall återbetalas till socialstyrelsen.

Förvaltningen föreslår att bidraget först och främst används till att höja 
grundbemanningen på särskilt boende under resterande del av 2019 från 0,58 till 
0,60 årsarbetare per plats dag-kväll på vanligt särskilt boende och från 0,71 till 
0,73 årsarbetare/plats dag-kväll på demensboende. Kostnaden för detta beräknas 
till ca 650 tkr för tiden sep-dec 2019.

Resterande del av stimulansbidraget förslås användas till personalförstärkning 
inom rehabenheten under 2019.
 

Beslutsunderlag
Socialstyrelsens anvisningar för att rekvirera stimulansmedel för 2019 för 
förstärkning av äldreomsorgen.
Socialstyrelsens fördelningslista för rekvisition av statsbidrag.
Rekvisitionsblankett.
Ändring av regleringsbrev bl a avseende medel till äldreomsorgen.
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2019-08-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Protokollet skall skickas till
Chefer vård- och omsorg för kännedom
Förvaltningsövergripande samverkan vård- och omsorg för kännedom
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2019-07-03 Dnr 9.2-21367/2019  

  

  
 

SOCIALSTYRELSEN 
106 30 Stockholm 
 

Telefon 075-247 30 00 
Fax 075-247 32 52 

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se 
www.socialstyrelsen.se 
 

 

Anvisningar för att rekvirera stimulansmedel för 

2019 för förstärkning av äldreomsorgen  

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2019 fördela medel till  

kommunerna för förstärkning av äldreomsorgen.  

 

I fördelningen av stimulansmedlen inom kommunens verksamheter behöver kommunen 

beakta kraven om anmälan och rapportering av statligt stöd som följer av lagen 

(2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler. 

Bidragets storlek 

Stimulansmedlen omfattar totalt 500 miljoner kronor för 2019. I bilagan till regeringsbe-

slut 2019-06-27 nr I:6 framgår hur stort belopp som varje kommun kan rekvirera.  

Vilka kan rekvirera medlen? 

Kommuner. 

Vad kan ni rekvirera medel för? 

Stimulansmedlen kan användas inom den del av äldreomsorgen där respektive kommun 

ser att behoven är som störst.  

När kan ni använda medlen? 

Socialstyrelsen betalar ut medlen under 2019 och de kan användas från och med den  

27 juni till och med den 31 december 2019. Det är tillåtet att använda rekvirerade medel 

retroaktivt för verksamhet från och med den 27 juni 2019. 

Hur får ni del av medlen? 

Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition ställd till Socialstyrelsen. 

1. Varje kommun får rekvirera medel genom den blankett som Socialstyrelsen tillhan-

dahåller. Blanketten finns publicerad på Socialstyrelsens webbsida för stimulans-

medlen. 

2. I bilagan till regeringsbeslut 2019-06-27 nr I:6 framgår hur stort belopp som varje 

kommun kan rekvirera för 2019.  

3. Endast en rekvisition per kommun ska lämnas till Socialstyrelsen. 

4. Rekvisitionen ska ha kommit in till myndigheten senast den 31 oktober 2019 och 

betalas ut löpande. 

5. Rekvisitionen ska vara undertecknad av behörig företrädare för respektive kommun.  

Vad gäller för återrapportering och återbetalning av medel? 

Varje kommun ska senast den 28 februari 2020 redovisa till Socialstyrelsen hur medlen 

har använts enligt ett webbformulär som Socialstyrelsen skickar i december 2019.  

Formuläret kommer bland annat att innehålla frågor om hur mycket stimulansmedel som 

kommunen har använt och till vilken eller vilka verksamheter.  
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Om ni inte har använt hela det rekvirerade beloppet under perioden 27 juni–31 december 

2019 ska ni återbetala återstoden till Socialstyrelsen. Socialstyrelsen kommer att faktu-

rera eventuellt återstående medel. Återbetalningen ska ske senast vid den tidpunkt som 

Socialstyrelsen meddelar.  

Bakgrund  

Regeringen gav den 27 juni 2019 (S2019/02959/FS) Socialstyrelsen i uppdrag att under 

2019 fördela, administrera och följa upp medel för förstärkning av äldreomsorgen i  

kommunerna.  

Mer information  

Bevaka uppdateringar om stimulansmedlen via webbsidan: 

https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/kommuner 

Kontaktpersoner 

Frida Azadi 

Joakim Hammarberg 

 

Frida.azadi@socialstyrelsen.se  

joakim.hammarberg@socialstyrelsen.se         

 

075-247 42 16 

075-247 35 06  
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1(2)

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 
2019-09-04 2019/204

Hid
 

Vård och omsorgsförvaltningen
Eva Gustafsson
förvaltningschef

Kommunstyrelsen

Yttrande plan för strategisk lokalförsörjning

Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
 Vård- och omsorgsnämnden överlämnar yttrande till kommunstyrelsen enligt bilaga till 
protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Behovet av och kraven på lokalerna ändras snabbt. Befolkningen ökar. 
Befolkningsstrukturen, verksamheterna samt kommuninvånarnas krav och förväntningar 
förändras. Ibland handlar det om att minimera kostnaderna för outnyttjade lokaler och vid 
andra tillfällen om att minimera risken för att stå utan nödvändiga lokaler. Det ställer krav 
på att fortlöpande anpassa kommunens utbud av lokaler. Därför måste lokalresursplanering 
ständigt pågå.

De närmaste åren fortsätter antalet barn och äldre att öka, vilket påverkar behovet av 
lokaler för barnomsorg, skola och äldreomsorg. Samtidigt har en del verksamheter behov 
som inte kan lösas i de befintliga lokalerna, vilket lett till kortsiktiga lösningar. 
Vissa lokalerna är inte ändamålsenliga, vilket kan behöva åtgärdas för att de ska vara 
funktionella ur både verksamhets- och arbetsmiljöperspektiv.

Kommunstyrelsen har beslutat skicka utredningen på remiss till bl a  vård- och 
omsorgsnämnden och att remissvaret ska vara kommunstyrelsen till handa senast den 30 
september 2019.

Beslutsunderlag
Förslag till yttrande från vård- och omsorgsnämnden (till nämndens sammanträde) 
Kommunstyrelsens beslut 2019-06-03 angående plan för strategisk lokalförsörjning
Plan för strategisk lokalförsörjning den 25 april 2019
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 maj 2019

Vård och omsorgsförvaltningen

Eva Gustafsson
förvaltningschef
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 2019-06-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 73 Dnr 2017/67

Lokalutredning

Kommunstyrelsens beslut
1. Utredningen skickas på remiss till familjenämnden, vård- och omsorgsnämnden, 

tekniska nämnden, samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen samt till AB 
Sjöbohem. 

2. Remissvaret ska vara kommunstyrelsen till handa senast den 30 september 2019. 

Sammanfattning
Behovet av och kraven på lokalerna ändras snabbt. Befolkningen ökar. Befolkningsstrukturen, 
verksamheterna samt kommuninvånarnas krav och förväntningar förändras. Ibland handlar 
det om att minimera kostnaderna för outnyttjade lokaler och vid andra tillfällen om att 
minimera risken för att stå utan nödvändiga lokaler. Det ställer krav på att fortlöpande 
anpassa kommunens utbud av lokaler. Därför måste lokalresursplanering ständigt pågå.

De närmaste åren fortsätter antalet barn och äldre att öka, vilket påverkar behovet av lokaler 
för barnomsorg, skola och äldreomsorg. Samtidigt har en del verksamheter behov som inte 
kan lösas i de befintliga lokalerna, vilket lett till kortsiktiga lösningar. Vissa lokalerna är inte 
ändamålsenliga, vilket kan behöva åtgärdas för att de ska vara funktionella ur både 
verksamhets- och arbetsmiljöperspektiv.

Arbetsutskottet har föreslagit kommunstyrelsen att utredningen skickas på remiss till 
familjenämnden, vård- och omsorgsnämnden, tekniska nämnden, samhällsbyggnadsnämnden 
och kommunstyrelsen samt till AB Sjöbohem och att remissvaret ska vara kommunstyrelsen 
till handa senast den 30 september 2019.

Beslutsunderlag
Plan för strategisk lokalförsörjning den 25 april 2019
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 maj 2019

Beslutet skickas till
Familjenämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Tekniska nämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen
AB Sjöbohem

KANSLI 2017/67
2019.1179

2019-06-13
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Datum
2019-06-13

Ekonomiavdelningen
Ann-Christin Walméus

Plan för strategisk lokalförsörjning

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Utredningen skickas på remiss till nämnderna och AB Sjöbohem. Remissvaret ska 
vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 30 september.

Sammanfattning av ärendet
Behovet av och kraven på lokalerna ändras snabbt. Befolkningen ökar. 
Befolkningsstrukturen, verksamheterna samt kommuninvånarnas krav och 
förväntningar förändras. Ibland handlar det om att minimera kostnaderna för 
outnyttjade lokaler och vid andra tillfällen om att minimera risken för att stå utan 
nödvändiga lokaler. Det ställer krav på att fortlöpande anpassa kommunens utbud 
av lokaler. Därför måste lokalresursplanering ständigt pågå.

De närmaste åren fortsätter antalet barn och äldre att öka, vilket påverkar behovet 
av lokaler för barnomsorg, skola och äldreomsorg. Samtidigt har en del 
verksamheter behov som inte kan lösas i de befintliga lokalerna, vilket lett till 
kortsiktiga lösningar. Vissa lokalerna är inte ändamålsenliga, vilket kan behöva 
åtgärdas för att de ska vara funktionella ur både verksamhets- och 
arbetsmiljöperspektiv.

I utredningen har följande strategiska frågor identifierats. Det är frågeställningar 
som kommunen behöver ta ställning till och som är avgörande för den framtida 
lokalplaneringen:

• exploateringen av Bränneriet
• Engelska skolans etablering
• skolans framtida organisation med tanke på ett ökande antal elever
• om Sandbäcksskolan helt eller delvis ska återgå till att vara skola
• om simhallen ska byggas om till skollokaler
• hanteringen av kapacitetsöverskott på Stork- och Lövestadsskolorna
• om den kommunala administrationen ska samlas i kommunhuset, och om detta 

alternativ inte väljs, den nödvändiga utökningen av lokalerna för förvaltningarna 
på Ommavägen

• hur ett ökande behov av förskoleplatser ska mötas
• verksamheten i paviljongen och mattransporterna vid Lillgårdens förskola 
• överkapaciteten på de särskilda boendena.

KANSLI 2017/67
2019.1096

2019-06-07
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• att byggrätt för vårdboende saknas, vilket krävs för att man ska kunna bygga 
ytterligare särskilda boenden för LSS

• försäljning av måltider
• ansvar för byggnation av trygghetslägenheter.

Bakgrund
Kommunledningsförvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen (ks 2017/67) 
att samordna och leda en utredning av kommunens samlade lokalbehov. Målet med 
den strategiska lokalförsörjningen är att skapa förutsättningar för effektivt 
lokalanvändande, samtidigt som verksamheterna ska ha tillgång till ändamålsenliga 
och kostnadseffektiva lokaler.

Arbetet med lokalförsörjningen har stämts av med den politiska styrgruppen och 
bedrivits tillsammans med förvaltningscheferna och resurspersoner som cheferna 
utsett.

Sjöbo som ovan

Ann-Christin Walméus
Ekonomichef
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Datum
2019-04-25

Ekonomiavdelningen
Ann-Christin Walméus

Plan för strategisk lokalförsörjning
Beslut

Förslag till beslut
Utredningen skickas på remiss till nämnderna och AB Sjöbohem. Remissvaret ska vara 
kommunstyrelsen tillhanda senast den 30 september.

Sammanfattning
Helt avgörande för lokalbehovet framöver är befolkningsprognosen som utgör grund för planeringen och 
för den planerade utbyggnaden på Bränneriet och Sjöbo Väst. Det fria skolvalet och antalet friskolor i 
kommunen påverkar också hur stor andel av barnen som kommunen behöver planera för. I 
äldreomsorgen är en avgörande faktor hur folkhälsan påverkas och därmed behovet av äldreomsorg.

Helt avgörande för hur lokaler för grundskolan ska dimensioneras och planeras är om Engelska skolan 
etableras på Sjöbo Väst. Om så sker, troligen kan en skola avvecklas, annars behöver kapaciteten i Sjöbo 
tätort öka. När det gäller förskolan krävs att kommunen tar ställning i frågan om Lillgårdens förskola ska 
förändras och utvecklas samt om Lergökens förskola ska flytta till Lillgården. Hur verksamheten påverkas 
är även avgörande för om Navet samt på sikt även råd och stöd kan vara kvar på Sandbäcksskolan eller 
om verksamheterna behöver flyttas till andra lokaler. Även den fortsatta planeringen av 
förskoleverksamheten i Sjöbo tätort är beroende av om Engelska skolan etableras. På sikt behöver 
kapaciteten utvecklas. Då är frågan om det ska ske i kommunal regi eller om enskilt bedriven verksamhet 
ska svara för det. 

Familjenämnden behöver ta ställning till hur den vill gå vidare med lokalanvändningen. Utgångspunkter är 
barnperspektivet, ekonomi, lärmiljö och kompetensförsörjning samt om förstudier ska inledas för 
Lillgården och Färsingaskolan.

Kommunen behöver ta ställning till hur eventuell försäljning av kost till enskilt bedriven verksamhet ska 
hanteras, i en situation då en del av produktionskapaciteten kan behövas för de egna verksamheterna.

I äldreomsorgen behöver kommunen besluta vad som ska göras åt överkapaciteten i särskilt boende. Det 
är viktigt för att vård- och omsorgsförvaltningen ska kunna bedriva verksamheten med en budget i balans. 
En annan strategisk fråga är om marknaden och Sjöbohem kan förväntas ta ansvar för servicelägenheter 
och trygghetsboende, eller om vård- och omsorgsnämnden även framöver ska ansvara för dem.

När det gäller kommunhuset krävs beslut om nästa steg, en förstudie, mot ett samordnat kommunhus.

Flyktingverksamheten har ett lokalöverskott som behöver hanteras. Här fordras att kommunen 
fortlöpande undersöker om det finns någon annan verksamhet som kan överta lokalerna vid behov.

KANSLI 2017/67
2019.1097

2019-06-07
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Strategiska frågor att ta ställning till:

 exploateringen av Bränneriet
 Engelska skolans etablering
 skolans framtida organisation med tanke på ett ökande antal elever
 om Sandbäcksskolan helt eller delvis ska återgå till att vara skola
 om simhallen ska byggas om till skollokaler
 hanteringen av kapacitetsöverskott på Stork- och Lövestadsskolorna
 om den kommunala administrationen ska samlas i kommunhuset, och om detta alternativ inte 

väljs, den nödvändiga utökningen av lokalerna för förvaltningarna på Ommavägen
 hur ett ökande behov av förskoleplatser ska mötas
 verksamheten i paviljongen och mattransporterna vid Lillgårdens förskola 
 överkapaciteten på de särskilda boendena.
 att byggrätt för vårdboende saknas, vilket krävs för att man ska kunna bygga ytterligare särskilda 

boenden för LSS
 försäljning av måltider
 ansvar för byggnation av trygghetslägenheter.

Ekonomiska konsekvenser
För att de ekonomiska konsekvenserna ska kunna belysas krävs förstudier om eventuella ombyggnader av 
Lillgården, Färsingaskolan och kommunhuset. Beräkningarna nedan bygger på kostnadsuppgifter från 
byggande i andra kommuner.

Verksamhet Förändring År mnkr
Förskoleverksamhet 
(inklusive effekt av 
förskolepeng)

Ombyggnad av 
Lillgården

2022 1,8

Utökning av kapaciteten 
på Lillgården

2024 1,0

Skolan Engångskostnad 
förstudie

2019 0,3

Särskilt boende Minskning av antalet 
platser i särskilt boende 
äldreomsorg (bruttohyra)

2023 -2,4

Kommunhuset Engångskostnad 
förstudie

2019 0,3

Gruppbostad LSS Finansiering hanterad i 
budget

2019 1,6

För familjecentralen, kommunhuset (inklusive bibliotek och konsthallen) och skolorganisationen har ingen 
kostnadsberäkning kunnat göras, eftersom beräkningen kräver förstudier eller på grund av att uppgifterna 
ännu inte finns tillgängliga.

Beträffande scenario 1 innebär ökade lokalkostnader med cirka 2,2 mnkr då lokalerna på Sandbäcksskolan 
utökas.

För scenario 2: En högstadieskola och scenario 3: Två högstadieskolor har inte kostnaderna kunnat 
beräknas, eftersom det krävs en förstudie för att man ska kunna avgöra vad ombyggnaden av 
Färsingaskolan kostar. En ytterst grov uppskattning av Sjöbohem visar en investeringskostnad på cirka 20 
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mnkr. Till det kommer att skollokalerna på Sandbäcksskolan behöver utökas vilket beräknas innebära en 
ökad lokalkostnad med 2,2 mnkr.

Hur kostnadsutvecklingen blir vid scenario 4: Engelska skolan beror på hur de befintliga lokalerna kan 
anpassas vid ett minskat antal elever, så att etableringen inte resulterar i ökad skolpeng och att lokaler som 
friställs kan användas till annan verksamhet eller avvecklas.

Skolpengen kommer att påverkas. Om de befintliga lokalerna förtätas, minskar skolpengen. Om lokalerna 
istället utökas kan det innebära en ökad skolpeng.

Inledning
Behovet av och kraven på lokalerna ändras snabbt. Befolkningen ökar. Befolkningsstrukturen, 
verksamheterna samt kommuninvånarnas krav och förväntningar förändras. Ibland handlar det om att 
minimera kostnaderna för outnyttjade lokaler och vid andra tillfällen om att minimera risken för att stå 
utan nödvändiga lokaler. Det ställer krav på att fortlöpande anpassa kommunens utbud av lokaler. Därför 
måste lokalresursplanering ständigt pågå. Det är viktigt att planera för och bygga in flexibilitet i byggnader, 
lokaler och utemiljöer. En strategi för att undvika lokalöverskott är att planera permanenta lokaler för 
grundbehov och mer tillfälliga lösningar för toppbehov.

De närmaste åren fortsätter antalet barn och äldre att öka, vilket påverkar behovet av lokaler för 
barnomsorg, skola och äldreomsorg. Samtidigt har en del verksamheter behov som inte kan lösas i de 
befintliga lokalerna, vilket lett till kortsiktiga lösningar. Vissa lokalerna är inte ändamålsenliga, vilket kan 
behöva åtgärdas för att de ska vara funktionella ur både verksamhets- och arbetsmiljöperspektiv.

Lokalerna är en viktig resurs för verksamheten, samtidigt som hyran låg på cirka 122 mnkr 2018. Det 
motsvarade 10 procent av verksamhetens kostnader. Därutöver tillkommer sophämtning, el, städning med 
mera. Förskola, skola och gymnasieskola står för cirka 40 procent av lokalkostnaderna.

För att uppnå Sjöbo kommuns vision och möta verksamheternas behov av ändamålsenliga lokaler 
samtidigt som de befintliga lokalerna används kostnadseffektivt, behöver både befintligt och framtida 
lokalbehov ses över. Man bör även överväga hur många lokaler som behöver vara flexibla och vilka som 
kan vara avsedda för ett specifikt ändamål. Effektivt lokalnyttjande kan bidra till att kommunen uppnår 
god ekonomisk hushållning.

Uppdrag
Kommunledningsförvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen (ks 2017/67) att samordna och 
leda en utredning av kommunens samlade lokalbehov. Målet med den strategiska lokalförsörjningen är att 
skapa förutsättningar för effektivt lokalanvändande, samtidigt som verksamheterna ska ha tillgång till 
ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler.

Process
Arbetet med lokalförsörjningen har stämts av med den politiska styrgruppen och bedrivits tillsammans 
med förvaltningscheferna och resurspersoner som cheferna utsett.

Sjöbo kommuns utveckling
Sjöbo kommuns befolkning ökade med cirka 2 500 invånare åren 2000 till 2018. Det motsvarar en 
genomsnittlig ökning per år med knappt 140 personer. Det enda året då befolkningen minskade var 2010 
(-41 personer).
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Befolkningen har ökat stadigt med en avmattning i samband med finanskrisen. Därefter fortsatte 
befolkningsökningen på en något lägre nivå, för att från och med 2016 åter öka i större omfattning. År 
2017 svarade för den största ökningen såväl i antal som i procent under 2000-talet.

Den kommande tioårsperioden förväntas ökningstakten bli något högre, med en årlig ökning om cirka 190 
personer. Ökningen förväntas vara störst 2022, 2023 och 2025.

Befolkningsökningens påverkan på kommunens verksamheter beror på vilka åldersgrupper som ökar. Det 
förväntas framförallt vara 1–18 år samt 80 år och äldre. Dessa grupper efterfrågar förskola, skola, 
hemtjänst respektive äldreboende. En förutsättning för att befolkningen ska öka, är att kommunen bygger 
ut sina verksamheter. Det ökar i sin tur behoven av gator, gång- och cykelvägar, utemiljöer, 
fritidsanläggningar, socialtjänst och så vidare. En växande verksamhet innebär att lokalbehoven förändras. 
Kommunen måste löpande se över och ställa om lokalanvändningen och anpassa lokalerna efter hur 
kommuninvånarnas behov förändras. Lokalanvändandet får aldrig bli statiskt.

Underlag befolkningsprognos
I befolkningsprognosen, som utgör underlag för rapporten, ingår kvarteret Förmågan (tidigare Viljan) med 
24 lägenheter och inflyttning 2019–2020. Framöver planeras två stora projekt. Det första är Bränneriet 
med totalt 450 lägenheter. Utgångspunkten för prognosen är att inflyttningen påbörjas 2022 med årlig 
inflyttning i 56 lägenheter. Det andra är planerna på 320 lägenheter på Sjöbo Väst med successiv 
inflyttning från och med 2024 med 80 lägenheter årligen. I prognosen har endast kvarteret Bränneriet 
beaktats, eftersom kommunen bedömer att efterfrågan endast motsvarar ett av projekten. Utöver de 
nämnda projekten utgår prognosen från att 100 färdigexploaterade tomter säljs och bebyggs under 
perioden och att sommarbyarna förtätas med 250 enfamiljsbostäder.

Pedagogisk verksamhet
Antalet elever varierar år från år. Årskullarna är olika stora, vilket medför att behovet av förskolor, 
grundskolor och gymnasieskolor varierar.
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I befolkningsprognosen beräknas hur stora de olika åldersgrupperna förväntas bli de kommande åren. 
Dessutom måste man beakta förväntade in- och utflyttningar. Det fria skolvalet och antalet enskilda 
förskolor och skolor i kommunen påverkar hur stor andel av barnen som kommunen behöver planera för.

Förskola
Åren 2010 till 2018 ökade antalet 1–5-åringar med cirka 140 till totalt 1 100. Samtidigt ökade andelen barn 
som efterfrågade förskola från 89 procent 2009 till knappt 93 procent 2018. Drygt 1 000 barn var 
inskrivna i förskolan 2018. Efter en årlig ökning av antalet barn i kommunens förskolor 2010–2012 har 
antalet minskat. Samtidigt fördubblades antalet barn i enskilt bedriven förskoleverksamhet mellan 2010 
och 2018.

Utgångspunkten för bedömningen av tillgänglig kapacitet1 är att platserna i kommunens förskolor, enskilt 
bedriven förskoleverksamhet och antalet barn placerade i andra kommuner är oförändrade. Om 
efterfrågan är oförändrad bedöms befintliga förskolor klara av den prognostiserade befolkningsökningen 

1 Till skillnad mot vad som redovisas i diagrammet har kapaciteten inte varit konstant sedan 2010 utan ökat. Det finns dock 
inga sammanställda uppgifter om hur stor kapaciteten varit tidigare.
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fram till och med 2024. Ökningen finns i Sjöbo tätort och Blentarp. För att klara ökningen måste befintliga 
lokaler utnyttjas maximalt. Om man bygger en ny förskola beräknas hyran öka med cirka 0,8 mnkr per 
avdelning.

Skolverket har återinfört riktmärken för barngruppernas storlek. (Med barngrupp menar Skolverket de 
barn som ingår i en avdelning.) Riktmärkena är satta till 6–12 barn i åldern 1–3 år och 9–15 barn i åldern 
4–5 år. Riktmärket ska relateras till ett antal faktorer, såsom personalens utbildning och kompetens, 
personaltäthet, barngruppens sammansättning och förskolans fysiska miljö. Genomsnittet för antalet 
inskrivna barn i Sjöbo är 15 per avdelning i åldern 1–3 år och 19 i åldern 4–5 år. Kommunen har tidigare 
fått statsbidrag för att minska antalet barn per avdelning och en ansökan är gjord för 2019.

Många av förskolorna saknar antingen rum för planering helt eller så är de inte ändamålsenliga.

Sjöbo tätort
Behovet av barnomsorgsplatser i tätorten beräknas uppgå till som mest 560, vilket kan hanteras inom 
ramen för den befintliga kapaciteten. Det är alltid fler barn i verksamheten på våren och då kan det bli 
problem att klara behovet. När sexåringarna börjar i förskoleklass minskar antalet barn i verksamheten. Av 
nedanstående tabell framgår vilka förskolor som finns i kommunen samt kapacitet och antalet inskrivna 
barn i februari 2018. Kapaciteten på Linnéstugan kan vara något överskattad, eftersom det bedrivs omsorg 
på obekväm tid i lokalerna. Maxkapaciteten för Blockflöjtens förskola skapar vissa svårigheter när det 
gäller matsituationen. 

Huvudman Barnomsorgsverksamhet Kapacitet

Antal 
barn 
2018

Kommunen Lergöken 25 28
Kommunen Blockflöjten 65 61
Kommunen Lillgården 120 103
Kommunen Linnéstugan 100 85
Kommunen Tofta 90 108
Enskild Stenänga förskola 25 25
Enskild Lekande lätt 40 34
Enskild Villervalla 23 23
Enskild Förskolan Livsgnistan 28 28
Enskild Filurens förskola 33 33
Enskild Förskolan Attesa 23 23
Kommunen Dagbarnvårdare 23 23
Summa  595 574

Det är i första hand två lokaler som behöver åtgärdas. På Lillgården finns paviljonger som är uttjänta och 
behöver ersättas. Samtidigt har Lillgården svårigheter med matleveranserna. Tillagningen sker i ett kök och 
maten transporteras sedan utomhus till två lokaler, där det finns mottagnings- respektive beredningskök. 
Mottagningskökets placering i anslutning till ett skötrum är inte ändamålsenlig. Mattransporterna utgör ett 
arbetsmiljöproblem och är driftsekonomiskt en dålig lösning. Paviljongerna är inte helt tillfredställande ur 
arbetsmiljösynpunkt och byggnadernas livslängd börjar närma sig slutet.

Lergöken är en förskoleenhet med kapacitet för 25 barn. Ur driftsynpunkt är förskolan för liten. Om 
verksamheten flyttas, skulle två klassrum kunna frigöras på Sandbäcksskolan. Om Lillgården ska utökas 
med Lergöken, kan det innebära att kökets produktionskapacitet behöver utökas.
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För att lösa situationen på Lergöken och Lillgården finns två alternativ. Ett är att bygga en ny förskola. 
Nackdelen är att det inte löser problemet med mattransporterna. En annan möjlighet är att bygga till 
Lillgården, så att barnen i paviljongerna och Lergöken får plats där. Tillbyggnaden skulle binda samman de 
två befintliga husen, så att även matsituationen skulle kunna lösas. Utökas antalet platser på Lillgården, 
behöver utrustningen ersättas för att köket ska klara att producera fler portioner. En fördel med att bygga 
en förskola på Sjöbo Väst är att det nu finns få förskolor i den västra delen av tätorten. En preliminär 
beräkning innebär att tillbyggnaden på Lillgården skulle innebär en ökad hyra med cirka 1,4 mnkr och ökat 
lokalbidrag till de enskilt bedrivna förskolorna med cirka 0,4 mnkr. Ombyggnaden kräver dock en ny 
detaljplan. Om förskolan byggs om skulle kapaciteten kunna utvecklas, genom att man inte enbart ersätter 
befintliga platser utan samtidigt utökar.

För att fortsätta stärka utvecklingen av Sjöbo Väst och öka attraktiviteten är det viktigt att det finns 
kommunal service. Ett första steg skulle kunna vara en förskola – under förutsättning att det inte byggs en 
skola på tomten. En tomt på kvarteret Bränneriet skulle också kunna vara möjlig för en ny förskola.

Att bygga förskola är alltid ett risktagande. När ska förskolan stå klar och vilken kapacitet ska den ha? 
Behovet behöver ses i såväl ett kortare som ett längre perspektiv. Sedan 2010 har merparten av 
utbyggnaden skett i enskilt bedriven förskoleverksamhet. Kommer den trenden att fortsätta eller måste 
kommunen svara för nästa etapp? Erfarenheter från andra kommuner som nyligen byggt nya förskolor 
visar att hyran uppgår till cirka 0,8 mnkr per avdelning i nya förskolor för 165 barn med 8 avdelningar.

Blentarp
Behovet av barnomsorgsplatser i Blentarp beräknas uppgå till som mest 200, vilket kan hanteras inom 
befintlig kapacitet. För samtliga områden gäller alltid en osäkerhet beträffande antalet barn som de enskilt 
bedrivna förskolorna väljer att erbjuda plats.

Huvudman Barnomsorgsverksamhet Kapacitet

Antal 
barn 
2018

Kommunen Tallbacken 90 72
Kommunen Kompassen 50 49
Enskild Storkboet 39 39
Enskild Personalkooperativ Nyfiken 20 20
Summa  199 180

Om det finns behov av att bygga ut den kommunala förskolan i området kan det göras på Storkskolan, där 
det finns ledig kapacitet. Eftersom Tallbacken är placerad i anslutning till skolan vore det även 
organisatoriskt en bra lösning.

Köket på Storkskolan har inte kapacitet för att öka antalet måltider. Köket producerar mat till skolan, 
Tallbacken, Kompassen samt externa förskolor och skolor. Om försäljningen till externt bedriven 
verksamhet minskas kan ett ökat behov av måltider hanteras.

Kommuner får driva näringsverksamhet om den drivs utan vinstsyfte och går ut på att tillhandahålla 
allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i kommunen eller landstinget (KL 2 kap 7 §). 
Kommuner får däremot inte syssla med det som hör till det egentliga näringslivet. Vid tillfällig 
överkapacitet i mindre omfattning kan kommunen konkurrera på den allmänna marknaden. Det innebär 
att kommunen endast kan sälja tillfällig överkapacitet. Eftersom försäljningen av kost till enskilt bedrivna 
förskolor och skolor pågått en längre period kan det inte anses vara tillfällig överkapacitet.
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Vollsjö

Huvudman Barnomsorgsverksamhet Kapacitet

Antal 
barn 
2018

Kommunen Bjärsjölagårds förskola 35 28
Kommunen Trollakull 50 26
Kommunen Trätofflan 45 46
Enskild Bombi Bitts föräldrakooperativ 25 21
Enskild Brandstad förskola 15 17
Enskild Nils Månssons friförskola AB 16 16
Summa  186 154

Behovet av barnomsorgsplatser i Vollsjöområdet beräknas uppgå till som mest 157 platser, vilket kan 
hanteras inom befintlig kapacitet. På Trollakull finns problem med diskhanteringen som eventuellt 
behöver åtgärdas.

Lövestad

Huvudman Barnomsorgsverksamhet Kapacitet

Antal 
barn 
2018

Kommunen Lövestads förskola 80 94
Enskild Änglamarks förskola 27 20
Enskild Montessoriförskolan Tjädern 23 23
Summa  130 137

Behovet av barnomsorgsplatser i Lövestadsområdet beräknas uppgå till som mest 121, vilket kan hanteras 
inom befintlig kapacitet. Även här syns effekten av att det är fler barn i verksamheten under våren. Det 
finns möjlighet att använda lokaler på skolan om ytterligare behov uppstår.

Grundskola och grundsärskola2

Under perioden 2010–2018 ökade antalet elever och barn i grundskolan inklusive förskoleklass med 240 
till totalt 2 100. Den enskilt största ökningen skedde 2017, då ökningen var 116 elever. Av det totala 
antalet elever går knappt 80 procent i kommunala skolor i Sjöbo. 

Under perioden ökade antalet elever i fristående skolor och i kommunala skolor i andra kommuner med 
165, medan antalet elever i de kommunala skolorna i Sjöbo minskade.

2 Förskoleklassen innefattas här i grundskolan. 
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Framöver förväntas antalet elever successivt öka från 2 131 läsåret 2018/2019 till 2 360 läsåret 2026/2027, 
en ökning med 229 elever. Kommunens egna skolor, friskolorna och platserna i skolor i andra kommuner 
skulle totalt kunna rymma befolkningsökningen i den befintliga kapaciteten. Om avstämningen i stället 
görs för respektive skolområde, blir bilden något annorlunda. Sammanfattningsvis finns det överkapacitet 
på Storkskolan och Lövestads skola, medan skollokalerna i Sjöbo tätort behöver utökas.

Att eleverna kan välja skola och att skolornas ersättning är knuten till elevantalet (skolpeng) ökar den 
ekonomiska osäkerheten för skolorna, men även för kommunen. Intäkterna för en skola kan förändras 
snabbt, medan vissa kostnader, som till exempel lokalkostnader, kan vara svåra att förändra på kort sikt. 
Det ökar även osäkerheten vid lokalplaneringen.

En ny timplan gäller från 1 juli 2019. Den innebär fler timmar i idrott och hälsa samt språk på 
mellanstadiet och högstadiet. Det ryms inte inom nuvarande skoltider för mellanstadiet. I Sjöbo tillämpas 
samlad skoldag, vilket innebär gemensam start och sluttid för eleverna. Alla elever i årskurs F–6 går i 
skolan 08.00–13.30 och eleverna i åk 7–9 går 09.00–15.15. Förändringen påverkar bemanning, skoltider 
och skolskjutsar, som behöver köra fler turer. Lokalerna bedöms räcka till.

En möjlighet att till viss del hantera brist på lokaler på en skola när det samtidigt finns överskott i en 
annan, är att förändra upptagningsområdena. Genom att tillämpa dynamiska upptagningsområden 
anpassas de till den aktuella skolans kapacitet. När skolan är fylld erbjuds istället plats på en närliggande 
skola. Det förutsätter dock att det totalt sett finns tillräcklig kapacitet, så att samtliga elever som efterfrågar 
plats även kan erbjudas det.

Antalet elever i grundsärskolan ökar. Verksamheten förändras också eftersom antalet barn med 
flerfunktionshinder ökar och större utrymmen krävs, bland annat för fler hjälpmedel. Här finns olika 
alternativ till lokallösningar som Emanuel och Sandbäcksskolan.

Specialsalar för till exempel NO, slöjd, bild samt idrott och hälsa har begränsad kapacitet. Till viss del kan 
kapacitetsbehovet hanteras genom att de teoretiska delarna av ämnena hanteras utanför specialsalarna.

Nedan redovisas fem scenarier och respektive scenarios effekt för de kommunala skolorna.

Skola Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 Scenario 5
Nuläge En 

högstadieskola
Två 
högstadieskolor

Tre 
högstadieskolor

Engelska 
skolan

Emanuel F–9 exklusive 
åk 7

F–6 F–6 F–9 En skola

Sandbäck F–5 F–6 F–6 F–5 kan läggas
Stork åk 6–9 F–6 F–9 F–9 ned.

72



10

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

Färsinga 6–9 + åk 7 
(Emanuel)

åk 7–9 åk 7–9 åk 6–9

Lövestad F–6 F–6 F–6 F–5
Vollsjö F–6 F–6 F–6 F–5

Scenario 1: Nuläge
Nuläget utgår från den planerade organisationen från och med läsåret 2019/2020 (se bilaga 1). Scenariot 
innebär att familjenämndens beslut beaktas om att flytta årskurs 7 från Emanuelskolan till Färsingaskolan 
och att årskurs 5 stannar kvar på Sandbäcksskolan. Det kommer att finnas överkapacitet på Storkskolan 
och Lövestads skola. Här finns det möjlighet att möta ett ökat behov av förskolelokaler genom att 
omdisponera lokalerna.

Vollsjö skola har redan nu ett elevantal som ligger i överkant i förhållande till skolans kapacitet. 
Situationen kvarstår, men antalet elever minskar i slutet av perioden.

Färsingaskolan behöver öka antalet specialsalar. Modellen med hemklassrum kräver troligen fler klassrum 
än när eleverna förflyttar sig mellan klassrum, vilket beror på att högstadiet har förhållandevis mycket 
undervisningstid i specialsalar. Genom lokalanvändningen skulle kapaciteten på skolan troligen kunna 
utökas. Behovet av specialsalar bör inledningsvis kunna lösas genom att de teoretiska delarna av ämnena 
hanteras utanför specialsalarna. 

Elevantalet på Emanuelskolan överstiger från och med läsåret 2022/2023 skolans kapacitet. 
Sandbäcksskolan klarar det förväntade antalet elever efter att skolans kapacitet utökats med två klassrum 
läsåret 2019/2020. Här krävs även utökade resurser i matsalen och efterhand kan det även krävas bättre 
tillgång till specialsalar.

För att lösa situationen i Sjöbo tätort, där antalet elever från läsåret 2022 överstiger kapaciteten, kan antalet 
klassrum utökas på Sandbäcksskolan. Det kräver dock att Lergöken, öppna förskolan och Navet flyttar till 
andra lokaler. Hyra för skolan skulle då öka med cirka 2,2 mnkr.

Scenario 2: En högstadieskola
Ett högstadium innebär att samtliga elever i årskurs 7–9 finns på Färsingaskolan, medan övriga skolor 
organiseras som F–6-skolor. För Lövestads och Vollsjö skolor innebär förslaget ingen förändring. På 
Storkskolan ökar överkapaciteten. Emanuelskolan får överkapacitet som till exempel skulle kunna mötas 
genom att lokalerna på Vinkelgården och i paviljongen avvecklas. Alternativ kan grundsärskolans 
verksamhet flyttas till Emanuelskolan.

För Sandbäcksskolan innebär det att verksamheten i första steget behöver utökas med två klassrum och på 
sikt ytterligare ett eller två. Även matsalen och eventuellt köket behöver förstärkas. Behovet av specialsalar 
ökar. Det innebär att öppna förskolan, Lergöken och Navet behöver flytta till andra lokaler. Genom att 
man tillämpar dynamiskt upptagningsområde mellan Sandbäcks- och Emanuelskolorna skulle befintliga 
lokaler på Emanuel kunna användas i större utsträckning vilket troligen kommer att krävas då behovet av 
lokaler kan vara svårt att tillgodose fullt ut på Sandbäcksskolan begränsas något.

Färsingaskolan behöver öka antalet klassrum och specialsalar. Matsalen behöver utökas och köket 
kompletteras med utrustning. Genom att man bygger om den tidigare simhallen och aulan kan behovet 
eventuellt delvis tillgodoses. För att frigöra ytterligare lokaler behöver särskolan flyttas. Kanske behövs 
också en tillbyggnad för att klara behovet. Här krävs en förstudie med stöd av en arkitekt för att klargöra 
omfattningen av lokalbehovet.

Genom att Färsingaskolan omvandlas till högstadium blir tillgången till praktiskt-estetiska salar bättre. 
Förutsättningarna för attraktiva lärartjänster ökar och det blir lättare att rekrytera personal. Förslaget 
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innebär att Emanuelskolan skulle få en överkapacitet på mellan 40 och 100 elever. De externa lokalerna 
bör därmed kunna avvecklas.

Att Sandbäck återgår till att vara skola helt eller delvis har många fördelar. Lokaler som är specialbyggda 
som skollokaler ska i första hand användas till det. Lokalerna är lätta att återställa. Det finns skolkök och 
driftsekonomiskt är det fördelaktigt med större skolenheter. När antalet elever ökar krävs större kapacitet i 
matsalen, medan köket klarar att producera de tillkommande portionerna. Lösningen innebär att 
Lergökens förskola, Navet och öppna förskolan behöver flytta och att familjecentralen inte kan erbjudas 
lokaler på skolan.

För eleverna på Storkskolan kan det vara en fördel att komma in i ett större sammanhang med nya 
konstellationer.

En nackdel med förslaget är situationen på Vollsjö skola. Många tonåringar kommer att samlas på en 
skola, vilket kan innebära utmaningar. En annan nackdel är att det endast finns ett högstadium i Sjöbo 
tätort, vilket försvårar för elever som behöver byta skola. Då måste istället lösningen sökas i andra 
kommuner.

Scenario 3: Två högstadieskolor
Färsingaskolan förändras från att omfatta årskurs 5–9 till ett renodlat högstadium för årskurserna 7–9. De 
elever i årskurs 7–9 som tillhör Storkskolans upptagningsområde stannar kvar där, medan Färsingaskolans 
upptagningsområde är övriga kommundelar. Förändringen ställer krav på att lokalerna på Färsingaskolan 
utökas, vilket kan göras genom att den före detta simhallen byggs om till lektionssalar och att särskolan 
flyttar. Att förändra aulan för mer flexibel användning är ytterligare en möjlighet.Aulan upptar en stor yta 
och används förhållandevis lite. Matsalen har kapacitet för fler elever, medan köket har begränsningar. 
Även här behövs en förstudie för att man ska vara säker på att eleverna ryms i lokalerna.

För Sandbäcksskolan blir det samma effekter som vid ett högstadium, det vill säga att 
undervisningslokalerna behöver utökas och verksamhet flyttas till andra lokaler.

Effekterna överensstämmer till stor del med dem som beskrivs i scenario 2, med undantag för 
Storkskolan. Där kvarstår utmaningen att bedriva ett litet högstadium och möjligheten för eleverna att 
komma in i ett större sammanhang med nya konstellationer försvinner.

Scenario 4: Tre högstadieskolor
Emanuelskolan och Storkskolan fortsätter som F–9-skolor. Vollsjö, Lövestads och Sandbäcksskolorna 
förändras till F–5-skolor och Färsingskolan blir en åk 6–9-skola. Emanuel förändras till en tvåparallellig 
skola genom att dynamiska upptagningsområden tillämpas tillsammans med Sandbäcksskolan. Genom 
förändringen ökar tillgången till specialsalar för elever som har större behov av dem. Vollsjö skola avlastas 
och överkapaciteten på Lövestads skola ökar. Möjligheterna att hantera den nya timplanen ökar med 
förslaget. Årskurs 6 har moderna språk i dag, vilket hanteras genom att språklärarna åker till Vollsjö och 
Lövestad. Genom att samla årskurs 6 på tre högstadieskolor kan timplanen hanteras med de befintliga 
skolskjutsarna. Dessutom frigörs förflyttningstiden för lärarna.

För Emanuelskolan innebär det efter en inledande ökning av elevantalet att det åter börja minska och 
överkapaciteten blir mindre. Färsingaskolan kommer att behöva utöka kapaciteten i specialsalarna. 
Sandbäcksskolan skulle behöva vara treparallellig och på sikt ännu större. Det bedöms inte kunna 
inrymmas i lokalerna, även om de endast används för skolverksamhet.

Scenario 5: Engelska skolan
Internationella Engelska skolan har kontaktat Sjöbo kommun med anledning av att det finns intresse av att 
etablera en skola på Sjöbo Väst. Skolan ska enligt uppgift innefatta årskurs F–9 och ha två klasser i varje 
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årskurs. Kommunstyrelsen gav enligt § 99/2018 kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utarbeta 
förslag till en avsiktsöverenskommelse om etablering. Den tomt som är påtänkt etablering av en skola för 
cirka 640 elever i årskurserna F–9 är ursprungligen planerad för en F–3-skola. En betydligt större skola 
innebär ökad trafik. Trafiksituationen i området påverkas även av att trafiken längs väg 11 ökat sedan 
detaljplanen upprättades. Trafikverket har dessutom anlagt en ny väg till området. För att etableringen ska 
kunna genomföras måste en trafikutredning göras. Detaljplanen medger inte byggande i två plan.

Hur befintliga skolor påverkas av Engelska skolans etablering är svårt att förutse. Här är det helt 
avgörande hur många av Sjöbo kommuns elever som väljer skolan.

Om 50 procent av eleverna kommer från kommunen, innebär det 320 Sjöboelever när skolan är fullt 
utbyggd. Antagandet utgår från att elever som väljer Engelska skolan tillhör upptagningsområdena för 
Emanuel-, Sandbäcks-, Färsinga- och Storkskolorna, vilket skulle innebära att antalet elever där minskar 
med cirka 22 procent. Det skulle i sin tur innebära att ingen skola överstiger maxkapaciteten under 
perioden. Om organisationen anpassas skulle det vara möjligt att lägga ner Sandbäcksskolan. Bedömningen 
gjordes utifrån scenario 1: Nuläge.

Vollsjö skola

Scenario 1: Nuläge
Vollsjö skola är en F–6-skola vars maxkapacitet är 168 elever. Antalet elever beräknas under perioden som 
lägst vara 170 och som högst 191. Antalet elever minskar i slutet av perioden. Antalet ligger i överkant i 
förhållande till skolans kapacitet. I skolans upptagningsområde finns Nils Månssons friskola, som bedriver 
en F–6-skola med cirka 50 elever. En förändring av antalet barn på Nils Månsson påverkar 
förutsättningarna för Vollsjö skola.

En utmaning för skolan är att lokalerna är planerade med utgångspunkt från att slöjd och språkval erbjuds 
i Sjöbo tätort. Därefter har simundervisningen i Sjöbo tillkommit. Det innebär mycket tid i buss som inte 
kan räknas som undervisningstid. För att hantera situationen och minimera elevernas restid försöker 
skolan samordna lektionerna i tätorten. Språkvalet är löst genom att lärarna förflyttar sig istället för 
eleverna. För att skapa en attraktiv skola för eleverna med ändamålsenliga lokaler skulle någon form av 
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enkla, men funktionella slöjdsalar behövas. Investeringskostnaden för en slöjdsal uppgår till cirka 1,5 
mnkr, vilket ska ställas mot undervisningstiden i slöjd som är 1 timme per vecka. Familjenämnden behöver 
ta ställning till om den önskar skapa möjligheter för utbildning i slöjd på skolan.

Skolans organisation påverkas inte av scenario 2 eller 3, utan förutsättningarna förblir desamma som 
nulägets.

Scenario 4: Tre högstadieskolor
Förslaget innebär att årskurs 6 flyttas från Vollsjö till Färsingaskolan. Förändringen innebär en successiv 
minskning av antalet elever och skolan får då en viss överkapacitet. Fördelen är att årskurs 6 får tillgång till 
specialsalar som de nu saknar.

Lövestads skola
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Lövestads skola

Nuläge
Lövestads skola är en F–6-skola med plats för 216 elever. Antalet elever förväntas successivt öka från 132 
till som mest 160. I skolans upptagningsområde finns friskolan Montessoriskolan Fyrkappan som är en F–
6-skola med ett femtiotal elever. En förändring av antalet barn på Fyrkappan kan komma att påverka 
förutsättningarna för Lövestads skola.

En av fördelarna med skolan är de flexibla lokalerna, som gör det möjligt att växla mellan andelen 
förskole- och skollokaler beroende på hur barnkullarna utvecklas.

Skolans organisation påverkas inte av scenario 2 och 3, utan förutsättningarna förblir desamma som 
nuläget.

Scenario 4: Tre högstadieskolor
Vid en flytt av årskurs 6 till Färsingaskolan ökar överkapaciteten på Lövestads skola med ytterligare ett 
tjugotal elever. Antalet elever beräknas variera mellan 120 och 140, medan skolans kapacitet är beräknad 
till 216.

Storkskolan

Nuläge
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Storkskolan är en F–9-skola med en kapacitet om 350 elever. Som lägst förväntas skolan ha 255 elever och 
flest beräknas för läsåret 2025/2026 med 295. I skolans upptagningsområde finns friskolan Boken, som är 
en F–5-skola med cirka 115 elever. En förändring av antalet barn på Boken påverkar förutsättningarna för 
Storkskolan.

För att förbättra förutsättningarna för skolan skulle antalet elever behöva öka. Här finns möjlighet till 
flexibilitet mellan förskola och skola, genom att man kan använda lokalöverskottet till förskola, vilket 
beskrivs närmare i avsnittet Förskola. På sikt kan ytterligare en sal för NO behövas. Ur ett strategiskt 
perspektiv vore det bra att satsa på att öka antalet bostäder i Blentarp, eftersom det finns kapacitet att klara 
ett ökat antal barn i den befintliga skolan.

Scenario 2: En högstadieskola
Vid en flytt av årskurs 7–9 till Färsingaskolan ökar överkapaciteten med ytterligare cirka 90 elever. Antalet 
minskar successivt för att i slutet av perioden uppgå till cirka 180, medan skolans kapacitet är beräknad till 
350 elever.

Scenario 5: Engelska skolan
Om Engelska skolan etablerar sig på Sjöbo Väst, förväntas överkapaciteten öka ytterligare för att motsvara 
cirka 120 elever.

Emanuelskolan

Nuläge
Emanuel är en F–9-skola och där finns cirka 475 elever i lokaler vars kapacitet är bedömd till 516 elever. 
Från och med läsåret 2019/2020 flyttas årskurs 7 till Färsingaskolan. Antalet elever förväntas öka 
successivt till knappt 580 och från och med läsåret 2022/2023 överstiger elevantalet skolans kapacitet. 
Verksamhet bedrivs även i externa lokaler på Vinkelgården och Emanuelgården samt i paviljong. På 
Emanuelgården finns en kemisk lukt som behöver utredas närmare.
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Ett problem på skolan är omklädningsrummens utformning. Pojkarnas omklädningsrum ligger åtskilt från 
duschrummet, en situation som skapar otrygghet. Alla byggnader i kvarteret är q-märkta. Det innebär att 
ny-, till- och ombyggnader ska utföras varsamt och anpassas till befintlig bebyggelse när det gäller skala, 
utformning, material och färg. Om frågan ska lösas behövs en förstudie. En sådan kostar cirka 85 tkr. 
Skolan saknar en lokal för hemkunskap.

Scenario 2: En högstadieskola
Med Färsingaskolan som renodlat högstadium blir Emanuelskolan en F–6-skola och får överkapacitet. 
Antalet elever minskar successivt från dagens 475 till som lägst 370 läsåret 2022/2022. Därefter beräknas 
antalet elever åter öka, för att läsåret 2026/2027 vara cirka 430. Eftersom skolan får överkapacitet skulle 
till exempel lokalerna på Vinkelgården och i paviljongen kunna avvecklas. Som ett alternativ till att 
avveckla lokaler skulle eventuellt särskolan kunna flyttas till Emanuelskolan. Förändringen bör genomföras 
successivt, så att årskurs 7 flyttas till Färsingaskolan från och med läsåret 2019/2020, medan årskurs 8 och 
9 slutför utbildningen på Emanuelskolan.  Genom att man tillämpar dynamiskt upptagningsområde mellan 
Sandbäcks- och Emanuelskolorna skulle befintliga lokaler på Emanuel kunna användas i större 
utsträckning vilket troligen kommer att krävas då behovet av lokaler kan vara svårt att tillgodose fullt ut på 
Sandbäcksskolan begränsas något.

Scenario 3 innebär oförändrade förutsättningar i förhållande till scenario 2.

Scenario 4: Tre högstadieskolor
Scenariot innebär att Emanuelskolan kvarstår som F–9-skola, men förändras till tvåparallellig med ett 
dynamiskt upptagningsområde tillsammans med Sandbäcksskolan. Antalet elever ökar successivt till 500 
läsåret 2022/2023 för att därefter åter minska. År 2026 förväntas elevantalet vara på nuvarande nivå, 475 
elever. 

Scenario 5: Engelska skolan
En etablering av Engelska skolan med oförändrad organisation på Emanuelskolan innebär att antalet 
elever minskar och skolans överkapacitet beräknas uppgå till ett sjuttiotal elever. De externa lokalerna blir 
då möjliga att avveckla.
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Färsingaskolan

Nuläge
Färsingaskolan är en åk 5–9-skola som har kapacitet för 425 elever. Skolan tar emot eleverna från 
Sandbäcksskolan från och med årskurs 5 och eleverna från Vollsjö och Lövestads skolor från och med 
årskurs 7. Från och med läsåret 2019/2020 stannar eleverna i årskurs 5 kvar på Sandbäcksskolan, medan 
eleverna i årskurs 7 flyttar från Emanuelskolan till Färsingaskolan. Under perioden förväntas elevantalet 
som lägst vara 363 och som högst 423. På Färsingaskolan finns även grundsärskolan och resursskolan med 
ett tjugotal elever. 

Det finns svårigheter med att använda glashuset och ett av klassrummen på grund av att de är för kalla på 
vinterhalvåret och för varma på sommarhalvåret. Efterhand blir det underskott på specialsalar. 

Scenario 2: En högstadieskola
Omvandlingen av Färsingaskolan till ett renodlat högstadium innebär att årskurs 5–6 flyttas till 
Sandbäcksskolan. Förändringen skulle påbörjas från och med läsåret 2019/2020, då årskurs 5 stannar kvar 
på Sandbäcksskolan. När det är genomfört beräknas antalet elever vara 580 i slutet av perioden, att jämföra 
med den aktuella kapaciteten på 425. För att klara ökningen krävs fler klassrum och specialsalar. Matsalen 
behöver utökas och köket kompletteras med utrustning. Genom att man bygger om den tidigare simhallen 
och aulan kan behovet eventuellt delvis tillgodoses. För att frigöra ytterligare lokaler behöver särskolan 
flytta. Kanske krävs även en tillbyggnad för att klara behovet. En förstudie med stöd av en arkitekt krävs, 
för att fastställa omfattningen av lokalbehovet.

Scenario 3: Två högstadieskolor
Skillnaden jämfört med scenario 2 är att Storkskolan kvarstår som F–9-skola och därmed blir det färre 
elever på Färsingaskolan. När förändringen är genomförd beräknas antalet elever vara cirka 470 i slutet av 
perioden, att jämföra med den aktuella kapaciteten på 423. Samtliga specialsalar används till sin 
maxkapacitet och tillräckliga lektionssalar för hemkunskap, bild och NO saknas. För att hantera 
elevökningen behöver lokalerna utökas, vilket kan göras genom att den före detta simhallen byggs om till 

79



17

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

lektionssalar. Ett annat alternativ är att grundsärskolan och resursskolan flyttar, men det är tveksamt om 
tillräckligt med lokaler frigörs. Även aulan behöver ändras till att antingen användas som klassrum eller för 
en utökad matsal. Matsalen har kapacitet för fler elever, medan köket har begränsningar. Även för detta 
scenario behövs en förstudie.

Scenario 4: Tre högstadieskolor
Färsingaskolan som en åk 6–9-skola skulle som högst ha 426 elever läsåret 2026/2027, medan kapaciteten 
är beräknad till 423 elever. Antalet specialsalar behöver utökas.

Scenario 5: Engelska skolan
Jämfört med en oförändrad organisation, skulle eleverna få plats på skolan och överkapaciteten beräknas 
uppgå till ett nittiotal elever. Scenariot kräver en ny organisation för skolorna, framförallt i Sjöbo tätort.

Sandbäcksskolan

Nuläge
Sandbäcksskolan är en F–4-skola och från och med läsåret 2019/2020 utökas skolan med årskurs 5. I 
lokalerna finns även fritidsgården Navet, råd och stöd, öppen förskola och förskolan Lergöken. Skolan 
beräknas som lägst ha 211 och som mest 248 elever, medan kapaciteten uppgår till 276.

För att klara det planerade antalet elever krävs att resursskolan flyttar till andra lokaler, vilket bedöms 
kunna rymmas inom den befintliga kapaciteten på de övriga skolorna. Matsalen kan behöva utökas och 
Navets (fritidsgården) utrustning behöver flyttas för att eleverna ska få plats. För Navets behov skulle 
danssalen kunna användas. Som det är nu används den några enstaka timmar per vecka.  På sikt behövs 
salar för hemkunskap. Hemkunskapssalen används i dag till matsal och kan återställas till hemkunskap.

Scenario 2: En högstadieskola
Om Färsingaskolan görs om till högstadium och årskurs 6 flyttas till Sandbäcksskolan, krävs att lokalerna 
utökas med 2 klassrum. Då skulle skolans kapacitet utökas till 320 elever. Lokalerna som Lergöken och 
öppna förskolan använder kan återgå till att vara klassrum. Lösningen innebär att familjecentralen inte får 
plats på Sandbäcksskolan. Kapaciteten behöver utökas till minst 350 elever i slutet av perioden, vilket 
skulle kunna lösas genom att skolan tillämpar dynamiska upptagningsområden tillsammans med 
Emanuelskolan, som beräknas ha kapacitet. Med fler elever på skolan behöver antalet platser i matsalen 
utökas och det kan även vara svårt att har kvar matsal i salen som är avsedd för hemkunskap. Rummet 
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Navet använder till danssal skulle kunna användas för att komplettera matsalen. Danssalen används ytterst 
begränsat. 

Scenario 3 innebär att förutsättningarna blir detsamma som för scenario 2.

Scenario 4: Tre högstadieskolor
Scenariot innebär att Sandbäcksskolans organisation omfattar åk F–5 med ett dynamiskt 
upptagningsområde tillsammans med Emanuelskolan. Elever kommer successivt i samband med att de 
börjar i förskoleklass att slussas till Sandbäcksskolan. Förändringen innebär behov av fler klassrum än vad 
som är möjligt att skapa på skolan, eftersom det totala antalet elever i slutet av perioden skulle uppgå till 
knappt 400.

Scenario 5: Engelska skolan
Till skillnad från nuläget så skulle antalet elever med oförändrad organisation få plats på skolan och 
överkapacitet uppstår.

Gymnasieskolan och komvux
Antalet ungdomar i gymnasieåldern minskade med ungefär 200 perioden 2010–2015, men ökar nu åter. 
Till och med 2020 är ökningen cirka 130 ungdomar. Därefter sker en minskning för att antalet från och 
med 2023 åter börja öka. Eftersom Sjöbo köper merparten av gymnasieutbildningen av andra kommuner 
och friskolor påverkas lokalbehovet inte nämnvärt av antalet gymnasieungdomar.

De befintliga lokalerna är ändamålsenliga. Eftersom komvuxeleverna till största delen studerar på distans, 
bedöms antalet elever kunna hanteras i befintliga lokaler utan att de blir överutnyttjade.

Fritidsgårdsverksamheten
Beroende på i vilken omfattning antalet barn i förskola och skola ökar och vilken organisation som väljs 
för skolan, kan Navets fritidsgård behöva flytta till nya lokaler. En möjlighet som undersöks är lokaler på 
Eiser.

Flyktingverksamheten
I samband med flyktingkrisen 2015 behövde verksamheten utökade lokaler. Därefter har behovet minskat 
successivt och lokalerna avvecklats. De som finns kvar är Familjegården (kontorslokal), Åsums 
ungdomsboende med 24 boendeplatser och Viljan med 9 boendeplatser. Lokalerna behöver avvecklas 
successivt, medan Familjegården kan avvecklas direkt. Hyreskontraktet för den löper till och med 2021, 
medan Åsumsgården är möjlig att lämna i oktober 2026. Eventuellt kan en del av lokalerna istället 
användas till tillfälligt boende för andra målgrupper. Eftersom det är en tillståndspliktig verksamhet får 
inte olika målgrupper blandas.

Tekniska nämnden
Fritidstekniker och verksamhetsvaktmästare har fått ändamålsenliga lokaler. En ombyggnad av förrådet för 
att göra omklädningsrum och få bättre förvaringsmöjligheter har diskuterats länge. Nämnden har beslutat 
om åtgärder som ska täcka behoven.

Avloppsreningsverket saknar könseparerade omklädningsrum och ett kontorsrum. Eftersom det i nuläget 
inte utgör något problem kan frågan anstå.

Bilpoolen kräver ytterligare en arbetsplats.

Individ- och familjeomsorg
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Eftersom Sandbäcksskolans behov av lokaler ökar, blir det svårt att inrymma familjecentralen i de 
befintliga lokalerna. Möjligheten att placera familjecentralen på Björkbacken undersöks som ett alternativ 
till Sandbäcksskolan. Någon uppgift om en eventuell hyra finns ännu inte. Däremot är bedömningen att 
råd och stöd kan finnas kvar på Sandbäcksskolan en längre period.

Vård och omsorg

Äldreomsorg3

De senaste decennierna har antalet äldre i Sverige ökat kraftigt. Minskad dödlighet i högre åldrar har 
medfört att ökningen varit särskilt omfattande bland de allra äldsta. Åldersgruppen 80 år och äldre nära 
nog fördubblades mellan 1980 och 2012. Samtidigt har andelen äldre med äldreomsorg minskat påtagligt. 
Äldreomsorgens insatser har förskjutits i riktning mot en ökad andel vårdtunga äldre.

När man försöker förutsäga framtida behov, eller analysera den historiska utvecklingen, beräknas ofta 
behoven överensstämma med den demografiska utvecklingen. Det förutsätter att de äldres behov av 
omsorg förblir oförändrat. Ingen hänsyn tas till effekter som eventuella förändringar i de äldres hälsa kan 
ha. Det kan antas att äldres förbättrade hälsa sammanhänger med minskad dödlighet. Den gradvis 
förbättrade hälsan medför att andelen äldre med behov av äldreomsorg sjunker, men att de som behöver 
hjälp i genomsnitt har större behov än tidigare.

För 20–30 år sedan tillbringade tiotusentals äldre sina sista år på långvården. Nu får fler hjälp i det egna 
boendet. Andelen personer i särskilt boende låg i början av 1980-talet kring 35 procent, för att sedan stiga 
till runt 50 procent. Sedan andra halvan av 1990-talet har andelen minskat till under 40 procent. 
Äldreomsorgen har i ökad grad kommit att koncentreras till livets slutskede och på äldre med omfattande 
hjälpbehov. Det har resulterat i att omsorgstiderna blivit kortare.

Fler äldre, framförallt fler mycket gamla, innebär med automatik ökade behov av äldreomsorg.

Sedan år 2000 har antalet personer över 65 år i Sjöbo ökat med cirka 1 300 personer. Antalet personer i 
särskilt boende har samtidigt minskat.
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3Uppgifterna i inledningen av avsnittet äldreomsorg är hämtade från Äldreomsorgens kostnader – Historik och framtid, 
SKL.
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Fram till 2027 förväntas antalet personer +65 år öka med cirka 600. De närmaste fem åren ökar antalet 
personer över 75 år med knappt 400 och de kommande tio åren är ökningen drygt 600 personer.

Särskilt boende

             

Behovet av särskilt boende påverkas av flera faktorer, som folkmängden, andelen av den aktuella 
befolkningen som är i behov av särskilt boende och hur länge de bor kvar. Sjöbos andel av befolkningen 
65+ i särskilda boendeformer följer rikets utveckling, fast från en något lägre nivå. Det finns dock 
avvikelser enskilda år. Medelåldern för de boende är 86,1 år, vilket ska jämföras med 86 år för riket. Sedan 
2014 har det inte skett någon förändring av medelåldern varken i riket eller i Sjöbo.

Antalet vårddygn (median) på särskilt boende i Sjöbo uppgick 2017 till 921, betydligt fler än i riket. Medan 
riket visade en minskning 2017, ökade Sjöbo. År 2018 skedde en större förändring och Sjöbo redovisade 
342 dygn medan riket redovisade 809 vårddygn.

Befintligt antal lägenheter
Enhet Antal platser

Särskilt boende Korttidsvård Servicelägenheter
Björkbacken 46 6 -
Sandbäcksgården 20 1 -
Ängsgården 30 1 13
Rosenlund 26 - -
Solkullen 24 - 5
Blentarpsgården 17 2 -
Kärnan - - 26
Viljan4

Summa 164 10 44

Med utgångspunkt från att behovet av särskilt boende motsvarar 2017 års nivå, det vill säga 3,3 procent av 
befolkningen 65+, motsvarar det ett behov av 148 platser att jämföra med de 164 platser som finns 
tillgängliga. Med oförändrat behov skulle dagens 164 platser motsvara behovet 2027. Trenden tycks 
fortsätta och det finns nu lediga platser på de särskilda boendena. Utvecklingen påverkas som tidigare 
konstateras av flera faktorer. Andelen 85+ är under perioden oförändrad i förhållande till gruppen 65+, 
medan gruppen 75–84 år ökar något. Det skulle kunna innebära att andelen 65+ som är i behov av särskilt 
boende ökar något. Om antalet vårddygn samtidigt minskar, kan det motverka utvecklingen. Avgörande 
för hur behovet utvecklas är även tillgången på ändamålsenliga bostäder i övrigt.

4 Vård- och omsorgsnämnden blockhyr Viljan och svarar i sin tur för uthyrning och eventuella hyresförluster.
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Precis som utvecklingen förutspår, finns det överkapacitet i särskilt boende. I november 2018 var 26 av 
totalt 164 platser lediga. Av dem var endast 2 platser lediga på boende med inriktning på demens. Lägst är 
beläggningen på Blentarpsgården med 58 procent. Lediga platser innebär att kostnaden per plats ökar, 
eftersom det är svårt att anpassa bemanningen till beläggningen. Situationen bidrar till vård- och 
omsorgsnämndens underskott.

Målgruppen för de särskilda boendena har i många år utvecklats mot att det är boende med inriktning 
demens som efterfrågas. Tanken är att det skulle gå att omvandla dagens särskilt boendeplatser till 
demensplatser. De särskilda boendena är byggda för en annan vård än den som i allt större utsträckning 
bedrivs. Framöver skulle mer ändamålsenliga lokaler behövas. Det skulle innebära bättre miljö för såväl de 
boende som personalen. Det är ytterst en fråga om vilken ambitionsnivå som finns för demensvården.

En förutsättning för att befintliga platser ska kunna omvandlas till demensplatser är att det finns tillgång 
till ändamålsenliga bostäder med service- och trygghetslägenheter.

Skulle behovet av särskilt boende öka utöver befintlig kapacitet kan servicelägenheterna på Ängsgården 
och Solkullen återgå till att vara särskilt boende.

Åtgärder
För att hantera den befintliga överkapaciteten finns några olika scenarier till exempel skulle 
Blenatarpsgården eller en avdelning på Björkbacken kunna läggas ned. Eftersom Blentarpsgården är den 
enhet som har lägst beläggning och också ger störst effekt driftsekonomiskt. Det innebär att de 8 personer 
som bor på Blentarpsgården behöver erbjudas plats på något av de andra särskilda boendena. För att så få 
som möjligt ska behöva flytta, bör vård- och omsorgsnämnden snarast besluta om intagningsstopp.

Om Blentarpsgården stängs, kan byggnaden antingen läggas i malpåse eller avvecklas helt. Driftskostnaden 
uppgick 2018 till cirka 9,1 mnkr, varav hyran utgjorde 2,4 mnkr (brutto). Hyresavtalet löper till och med 
2023. I samband med att hyresavtalet löper ut, behöver nämnden ta ställning till om lokalen ska avvecklas 
eller finnas kvar som en reserv för att kunna möta eventuellt ökande behov framöver. En annan möjlighet 
är att bygga om Blentarpsgården till demensboende alternativt till servicelägenheter om behov uppstår.

Servicelägenheter och trygghetsboende
Servicelägenheter är en eftertraktad boendeform. För att tillgodose efterfrågan har försök gjorts med att 
spränga in servicelägenheter i befintliga särskilda boenden, men det har inte varit någon bra lösning. Den 
som bor i en sådan servicelägenhet har inga möjligheter att sköta sin egen tvätt, matlagning eller liknande, 
vilket innebär att självständigheten oavsiktligt minskar. Det är endast servicelägenheterna på Kärnan som 
motsvarar den gängse definitionen av servicelägenheter, det vill säga att det ska finnas tillgång till en 
gemensam lokal och personal. Lägenheterna på Viljan är ändamålsenliga och det finns en gemensam lokal, 
men för närvarande ingen personal som är stationerad i fastigheten.

Ett ökat antal trygghetslägenheter med god tillgänglighet, gemensamhetslokal, närhet till restaurang och 
vid behov biståndsbedömda insatser av hemtjänst förväntas kunna lösa en del av behoven. Det är viktigt 
att i samband med planprocesserna se till att ändamålsenliga bostäder för äldre byggs i centrala lägen. Det 
finns även principiella frågor om vem som ska bygga trygghetsboenden och svara för risken för eventuella 
hyresförluster. Är det något som marknaden och Sjöbohem kan förväntas ta ansvar för eller ska det vara 
vård- och omsorgsnämnden som även framöver ska ansvara för trygghetsboendena? 

Korttidsplatser
Det finns 10 korttidsplatser (varav 2 platser avser demens) som används till exempel då kunden kommer 
från sjukhus med stora behov, då omfattande träningsbehov finns som kräver hög personalnärvaro och 
täta byten av hjälpmedel eller då kundens anhöriga behöver regelbunden avlösning via så kallad veckoplats.
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Sjöbo har i jämförelse med andra kommuner förhållandevis få korttidsplatser. Efter första året med krav 
på att färdigbehandlade kunder ska kunna erbjudas hemgång från sjukhus inom tre dagar kan det 
konstateras att det har fungerat väl. År 2018 har färdigbehandlade kunder i genomsnitt stannat på sjukhus 
kortare tid än lagens tre dagar. Det ökande antalet äldre och effekterna av samverkansavtalet med Region 
Skåne talar för att antalet platser framöver behöver utökas. Samtidigt uppgick antalet boendedygn i 
korttidsvård mätt som antal per invånare 65+ till 0,3 dagar 2018. Efter en uppgång 2017 återgick 
nyckeltalet till 2015 års nivå.

Personer med funktionsnedsättning

Bostäder enligt LSS
Lagen innehåller olika boendeformer, varav gruppbostad har större krav på omedelbar tillgång till 
personal, eftersom kunderna där har ett större behov av stöd och tillsyn i många dagliga moment.

Att planera för framtida behov av gruppbostad är komplicerat. En del barn som är kända av förvaltningen 
kommer att inom en tioårsperiod behöva boende i kommunens regi. Andra kommer att ansöka om 
personlig assistans och ha egen lägenhet. Vissa kommer att lämna kommunen och andra vilja söka sig till 
Sjöbo från övriga landet.

En del av kundgruppen har funktionsnedsättningar som blir uppenbara först i vuxen ålder. Det går heller 
inte att förutse och planera för till exempel allvarlig psykisk ohälsa, olycksfall och sjukdomar som medför 
så stora svårigheter att LSS är tillämplig.

Av nedanstående tabell framgår vilka lokaler som verksamheten disponerar samt deras syfte och kapacitet.

Befintlig verksamhet Lokalens 
benämning

Antal 
lägenheter

Gruppbostad Redskapsgatan 5
Gruppbostad Valsgatan 5
Gruppbostad Långdansgatan 6
Gruppbostad Björkvägen 6
Gruppbostad Backen 4
Korttidsboende Månskensvägen 5
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Boende med särskild service för barn 
och ungdom

Schottisgatan 
LSS 2

LSS-bostäder Badgatan 7
LSS-bostäder Södergatan 9
Daglig verksamhet Diamanten
Daglig verksamhet Örnen
Totalt antal boendeplatser  49

Det finns idag 5 gruppbostäder, 2 LSS-bostäder, 1 korttidsboende och 1 boende med särskild service för 
barn och ungdom, totalt 49 lägenheter. Två av gruppbostäderna, Backen och Valsgatan, har lägenheter 
som inte godkänns som fullvärdiga bostäder, vilket kan innebära framtida svårigheter att hyra ut. En 
planerad nybyggnad med inflyttning 2019 är tänkt att ersätta dessa. Planeringen kan kullkastas av nya 
beslut. I verksamheten finns också två lokaler för daglig verksamhet. 

Behov av ytterligare 6 bostäder förväntas tillkomma 2019/2020. I samband med att gruppbostaden på 
Stapelgränd blir färdig tillkommer 3 lägenheter och en del av behovet tillgodoses. Resterande platser 
förväntas frigöras genom personer som har beslut om bostad, men som skulle klara ett eget boende med 
stöd av personal. Motivationsarbete krävs för att målet ska uppnås.

Nya gruppbostäder bedöms behövas 2023 och 2032. Nu saknas byggrätt för vårdboende, vilket innebär att 
en lämplig tomt för den första gruppbostaden behöver identifieras. Därefter krävs att den aktuella 
detaljplanen ändras. Hyreskostnaden för en ny grupp bostad är cirka 1,6 mnkr (netto).

Den pågående översynen av lagen kan påverka situationen för personer med personlig assistans. En 
förändring kan medföra ansökningar om boende. Även personer som flyttar till eller från Sjöbo och 
förvärvar skador i vuxen ålder kan komma att förändra prognosen.

På Örnen upplever personalen att det finns problem med den fysiska miljön. Trots flera utredningar har 
det inte gått att finna någon förklaring till problemen. Om situationen inte går att lösa är en sista utväg att 
flytta verksamheten till andra lokaler.

Kontor
I och med att kommunen vuxit har även bemanningen för flera yrkeskategorier ökat. Ökade krav på till 
exempel dokumentation har tillkommit. Digitaliseringen ställer krav på att personalen ska ha tillgång till 
datorer för att hantera personalplanering, lönerapportering och schemaläggning. Sekretessbelagd 
information måste kunna hanteras rättssäkert när det gäller besök, telefon och dokumentation. I 
myndighetsutövningen har risken för våld och hot blivit en allt större fråga. Det måste beaktas i allt fler 
sammanhang och påverkar utformningen av personalrum och mottagningsrum för personal som arbetar 
med myndighetsutövning i gruppbostäder.

Det behövs fler sammanträdesrum för bland annat arbetsplatsträffar, ett problem som framförallt finns i 
vård och omsorg. Rummen behöver vara utrustade med modern teknik för effektiva möten. Här finns 
brister.

För tillfället har kommunen tre receptioner. Ett förändringsarbete pågår som innebär att kommunhusets 
reception och den för individ- och familjeomsorgen ändras till en reception våren 2019. Dessutom finns 
ett utredningsuppdrag om framtidens kundtjänst, där kundens upplevelse ska vara ”en väg in”. 
Möjligheterna att öka tillgängligheten, effektivisera och införa en digital och virtuell kundtjänst ska 
undersökas och förslag lämnas på hur det kan formeras i Sjöbo. Lite mer tid krävs för att uppdraget ska 
kunna slutföras.
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Med undantag för den verksamhetsnära administrationen, finns merparten av den administrativa 
personalen i kommunhuset. Stadsbyggnads- och den tekniska förvaltningen finns på Ommavägen och 
myndighetsutövningen i vård och omsorg finns på Ängsgårdens äldreboenden. Det finns önskemål om att 
samordna, så att samtliga förvaltningar kan vara placerade i kommunhuset.

För att få till stånd en effektiv planering av kontorsytorna och om möjligt samordna, så att fler kan få 
tillgång till ändamålsenliga lokaler i kommunhuset samt minska antalet fysiska receptioner, har Tengbom 
arkitekter gjort en översyn över hur lokalerna i kommunhuset kan disponeras. Det är inte ovanligt att 
nyttjandegraden i traditionella cellkontor understiger 50 procent och att 20 till 30 procent av platserna står 
helt oanvända5.

Tengbom har undersökt möjligheten att flytta stadsbyggnadsförvaltningen och tekniska förvaltningen samt 
myndighetsutövningen i vård och omsorg till kommunhuset. Det är möjligt om biblioteket och 
konsthallen flyttar till andra lokaler och en kombination av cellkontor och öppna kontorslösningar skapas. 

Nästa steg blir att inleda en förstudie. Då får man en preliminär kalkyl på vad det kan tänkas kosta att 
bygga om kommunhuset. När förstudien är klar fattas ett nytt beslut om projektet ska fortsätta eller 
avslutas. Kostnaden för förstudien beräknas till cirka 0,3 mnkr. Om kommunen inte väljer att gå vidare 
med lösningen ett samlat kommunhus, krävs att lokalerna för personalen på Ommavägen utökas. För 
närvarande bedöms lokalen användas på den absoluta toppen av dess kapacitet. Det kan till och med vara 
så att fler personer arbetar i lokalen än vad ventilation, toaletter, pausrum med mera medger. Avgörande 
för hur lokalkostnaderna påverkas, är kostnaden för att bygga om kommunhuset och att lokalen på 
Ommavägen kan avvecklas samt kostnaden för ersättningslokaler för biblioteket och konsthallen.

Sjöbo som ovan

Ann-Christin Walméus
Ekonomichef

5 Uppgifterna är hämtade från Flexibla skollokaler utgiven av SKL 2013.
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Yttrande över lokalförsörjningsplan Vård och omsorgsnämnden

Bostäder enligt LSS

Behovet av bostäder enligt LSS har tidigare varit relativt lätt att förutse då nämnden ofta har känt till 
barnen sedan späd ålder och kunnat förutse när behovet av egen bostad inträffar. Denna bild är inte 
längre sann. Personer med rätt till bostad flyttar i högre utsträckning än tidigare samtidigt som det 
finns nya grupper som ansöker om bostad enligt LSS. Här kommer domstolarnas praxis att påverka 
hur behovet av bostäder enligt LSS kommer att se ut för Sjöbo kommuns del.

Det är viktigt att det finns mark som kan användas för ändamålet och  kundgruppens önskemål är att 
marken ska vara belägen i centralorten

Trygghetsboende

I samtal med medlemmar i kommunala pensionärsråd, tillgänglighetsråd och andra medborgare 
framkommer önskemål om att kunna flytta till ett trygghetsboende som senior. Behovet är att ha en 
modern tillgänglig lägenhet samt att ha tillgång till gemensamhetslokaler som kan öka aktiviteterna i 
livet och samtidigt minska känslor av ensamhet.

Vård och omsorgsnämnden är beredd att ansvara för gemensamhetsutrymme i trygghetsboendet 
och tillse att personal finns tillgänglig för att hålla i aktiviteter vissa dagar i veckan. De eventuella 
omvårdnadsbehov som personerna är berättigade till utförs av hemtjänstpersonal.

Ansvaret för byggnation, uthyrning och liknande ska dock inte ligga på nämndens ansvar.

Myndighetsenheten

Vård och omsorgsnämndens myndighetsenhet har idag lokaler i anslutning till ett särskilt boende. 
Anpassningar har gjorts för att skapa en ändamålsenlig arbetsplats med de begränsningar som finns. 
En kommunövergripande arbetsplats för myndighetsutövning med den säkerhet som krävs i dagens 
samhälle är vård och omsorgsnämnden positiv till.

Måltider

Måltidsverksamheten har överkapacitet i sin verksamhet inom familjeförvaltningen och säljer därför 
portioner till annan verksamhet. Om familjeförvaltningen ändrar sin verksamhet så att behovet 
närmar sig taket för kapaciteten i ett kök måste försäljningen upphöra istället för att lokalerna 
utökas.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Dnr 
2019-09-04 2019/250

Hid
 

Vård och omsorgsförvaltningen
Lisbeth Larsson
Verksamhetschef

Ystad Kommun

Förfrågan om intresse av en inventering om ett SÖSK 
gemensamt Fontänhus 

Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
 

Sammanfattning av ärendet
Från socialnämnden i Ystads kommun har inkommit en förfrågan om intresset för ett 
SÖSK-gemensamt Fontänhus, innebärande en brukarstyrd verksamhet inom den öppna 
socialpsykiatrin.

Beslutsunderlag
Förfrågan från Ystads kommun

Vård och omsorgsförvaltningen

Lisbeth Larsson
Verksamhetschef
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Vård- och 
omsorgsförvaltningen 

Gällande frågan om intresse för ett SÖSK-gemensamt Fontänhus

Verksamhetschef Lisbeth Larsson och enhetschef Anders Nilsson har gemensamt analyserat 
förutsättningar för ett gemensamt Fontänshus i SÖSK. 

Analysen visar att socialpsykiatrin i Sjöbo kommun inom samtliga delar så som boendestöd, 
sysselsättning och öppna verksamheten under en fyra års period ökat med ca 20 %. Fler kunder söker 
sig således till verksamheten och efterfrågan ökar av insatser. Utifrån detta ses det som positivt att ett 
Fontänshus startas som en kompletterad del till verksamheten. Socialpsykiatrin i Sjöbo Kommun kan 
tänka sig att del finansiera Fontänhuset genom att erbjuda Fontänhuset möjlighet att ta del av 
Socialpsykiatrins arbetsterapeut, arbetskonsulent samt projekt ”Häng med oss ut” till en volym av 50 
% tjänst under ett års period som sedan får utvärderas om detta ska utökas eller ej. 

Svårigheterna som analysen har visat är att det är svårt att få ett grepp om hur stor målgruppen för 
Fontänshuset kan vara vilket gör det svårt att kartlägga efterfrågan. Likaså finns en svårigheter för 
målgruppen att ta sig till centralt placerad verksamhet i annan kommun utan personalstöd. I 
målgruppens problematik finns ofta en svårighet att använda allmänna kommunikationer samt en 
rädsla för främmande miljöer. Eftersom befintlig verksamhet i Socialpsykiatrin har växt de senaste 
fyra åren finns en svårighet att avsätta ekonomiska medel då dessa behövs för att utveckla befintlig 
verksamhet.

Således är verksamhetschef Lisbeth Larsson och enhetschef Anders Nilsson positiva till etablering som 
en kompletterande del av befintlig verksamhet. Fontänhus tanken med kamratstöd och frivilliga 
insatser som syftar till delaktighet och social gemenskap har givit goda resultat på flera platser. Därav 
är det intressant tanke att starta ett Fontänshus även inom SÖSK. Men för Sjöbo Kommuns del 
behöver detta i så fall ske utifrån den del finansieringen som angivits i detta dokument.

Sjöbo 2019-09-09

Lisbeth Larsson Anders Nilsson                                               
Verksamhetschef Enhetschef

.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Dnr 
2019-09-04 2019/251

Hid
 

Vård och omsorgsförvaltningen
Eva Gustafsson
förvaltningschef

 

Vård- och omsorgsnämndens mål 2020

Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
 

Sammanfattning av ärendet
Nämndens verksamhetsplan med interna mål skall enligt kommunstyrelsens tidplan vara 
klar den 31 oktober. Vård- och omsorgsnämnden behöver därför inleda diskussion om 
målen redan i september, även om kommunfullmäktige ännu inte beslutat om budget inkl 
vision och nya fokusområden och övergripande mål.

Beslutsunderlag
 

Vård och omsorgsförvaltningen

Eva Gustafsson
förvaltningschef
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Postadress
Sjöbo kommun
275 80  SJÖBO

Besöksadress
Gamla Torget 10
Sjöbo

Telefon
0416-270 00
(växel)

Fax
0416-51 17 92

Bankgiro
662-7574

Internet
www.sjobo.
se

Datum
2019-09-18

Ekonomiavdelningen
Ann-Christin Walméus

Tidplan budget 2020

Datum Aktivitet Kommentar

22/8 Ny skatteunderlagsprognos

28/8 
Kl 10.00-12.00

Presentation budgetförslag.  Fackförbund
 Kommundirektör
 Ekonomichef
 Budgetchef
 Förvaltningschefer
 Ekonomer
 Avdelningschefer kommunstyrelsen

28/8 
Kl 15.30-16.30

 Presentation budgetförslag.  Respektive nämnd (familjenämnden, 
vård- och omsorgsnämnden, tekniska 
nämnden, samhällsbyggnadsnämnden) 
inklusive kommunstyrelsen ska 
representeras av dess presidium.

 Gruppledarna för partierna i 
kommunfullmäktige. De partier som inte 
är representerade i presidierna får delta 
med ytterligare en förtroendevald 
representant utöver gruppledaren Därför 
kan ytterligare en förtroendevald 
representant deltaga för 
Socialdemokraterna, Liberalerna, 
Sverigedemokraterna, Sjöbopartiet, 
Miljöpartiet de gröna, och 
Vänsterpartiet.

 Kommundirektör
 Ekonomichef
 Budgetchef

28/8 Budget 2020 är inlagt i hypergene och 
verksamhetsplaneringen påbörjas

Sep Budgetproposition  
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0416-270 00
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se

Datum Aktivitet Kommentar

4/9 Ks au beslutar om budget och flerårsplan.
Partierna ska lämna in budgetförslagen.

5/9 13.00 Samverkan Protokoll justeras direkt.

11/9 Ks beslutar om budget och flerårsplan.

25/9 KF beslutar om budget och flerårsplan. Fastställer skattesats.

1/10 Ny prognos skatteunderlag och 
utjämningssystemen.

 

31/10 Verksamhetsplaner 2020 ska vara klara.

19/12 Ny skatteunderlagsprognos, PO-pålägg.

12/12 Internbudgeten inrapporterad i Hypergene.

20/12 Nämndens internbudget ska vara beslutad.  

30/12 Internbudgeten ska vara inrapporterad i 
ekonomisystemet.
Lokala handlingsplaner 2020 ska vara klara.
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Målarbete vård och omsorgsnämnden 2020

Mål 1

Bemanningen inom vård och omsorg ska vara välfungerande

Smarta mål anpassas i respektive arbetsgrupp och kan t ex innebära att minska användningen av 
timanställda till förmån för tv anställd personal, att minska sjuktalen, att öka kundnöjdheten, att 
anpassa personalens schema efter kundernas behov, att skapa samplanering och underlätta för 
personalen att göra resurspass, att öka kontinuiteten för kunderna.

Mål 2

All personal känner till och arbetar efter förvaltningens riktlinjer och handlingsplaner.

Smarta mål anpassas i respektive arbetsgrupp och kan t ex innebära att öka efterlevnad av basala 
hygienrutiner, att ordinationer från legitimerad personal ska utföras, att handlingsplaner som är ett 
led i arbetet mot tillbud ska efterlevas.

Mål 3

Förvaltningen ger en god vård och omsorg till kunder med komplexa svårigheter och diagnoser

Smarta mål anpassas i respektive arbetsgrupp och kan t ex innebära att man identifierar och åtgärdar 
ett kompetensutvecklingsbehov, att man identifierar och genomför nya arbetsmetoder eller 
samverkansformer

Mål 4

Förvaltningen ska arbeta för en hållbar utveckling

Smarta mål ska anpassas i respektive arbetsgrupp och kan t ex innebära att man identifierar och 
åtgärdar inom områden såsom deltagande i Tena Identify, användandet av kemikalier, minskat 
matsvinn
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Dnr 
2019-09-16 2019/256

Hid
 

Vård och omsorgsförvaltningen
Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och 
omsorgsförvaltningen

 

Revisor i Herman J Rosenqvist understödsfond 

Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige utse revisor i Herman J 
Rosenqvist understödsfond.

Sammanfattning av ärendet
Herman J Rosenqvists understödsfond förvaltas för närvarande av Svenska Handelsbanken 
i Vollsjö och utdelning ombesörjs av kommunen, vård- och omsorgsnämnden.

När det inte längre finns kvar några andra mottagare enligt testamentet kommer kommunen 
att ta över förvaltningen av fonden.

För att fonden skall kunna registreras behöver länsstyrelsen uppgifter om vem som är 
utsedd revisor (kan vara lekmannarevisor) och vård- och omsorgsnämnden behöver därför 
begära att kommunfullmäktige utser revisor i Herman J Rosenqvist understödsfond.

Behållningen i fonden uppgår till 147 284,35 kr och utdelningsbart belopp har inte funnits 
de senaste åren. När fonden är registrerad och förvaltningen har övergått till kommunen 
behöver frågan om permutationsansökan för ändring av villkoren för utdelning tas upp.

Beslutsunderlag
Ansökan om registrering av Herman J Rosenqvist understödsfond med bilagor

Vård och omsorgsförvaltningen

Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och omsorgsförvaltningen
0416-27234 
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Vård och omsorgsförvaltningen
Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och 
omsorgsförvaltningen

 

Skrivelser von september 2019

Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Ärendet läggs till handlingarna.

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

Ej sekretess:
Från kommunfullmäktige:
Beslut KF 2019-06-17, Avgifter inom vård och omsorg från 2020
Beslut KF 2019-06-17, Delårsrapport 1 2019 (ärendenr 2019/221)

Från kommunstyrelsen:
Beslut KS 2019-08-21, SKL rekommendation om kommunernas gemensamma 
finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter
Beslut KS 2019-08-21, Vård- och omsorgsnämnden - Ekonomisk uppföljning 2019  
Beslut KS 2019-08-21, Uppföljning Sjöbo kommun per den 30 juni 2019 (Ärendenr 
2019/242)

 
Från Svenska kommunförbundet: 
Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner, utjämningsåret 2020, preliminärt utfall 
Skrivelse angående Sjöbo kommuns ställningstagande avseende rekommendationen till 
kommunerna om gemensam finansiering för kunskapsstyrning inom socialtjänsten

Minnesanteckningar vid Kommunala Tillgänglighetsrådets möte 2019-09-04

Sekretess:

Dom från Kammarrätten Mål nr 3298-19 avseende överklagat beslut om rätten att ta del av 
allmän handling avseende journaler i sin helhet för avliden person , att användas som 
underlag i arvstvist. 
Kammarrätten avslår överklagandet.
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Vård och omsorgsförvaltningen

Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och omsorgsförvaltningen
0416-27234 
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Vård och omsorgsförvaltningen
Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och 
omsorgsförvaltningen

Kommunfullmäktige

Skrivelse Beslut KF 2019-06-17 Delårsrapport 1 2019

Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Ärendet läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet
Beslut KF 2019-06-17 Delårsrapport 1 2019
Delårsrapport 1 2019 Januari - April

Vård och omsorgsförvaltningen

Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och omsorgsförvaltningen
0416-27234 
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Vård och omsorgsförvaltningen
Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och 
omsorgsförvaltningen

Kommunstyrelsen

Skrivelse Beslut KS 2019-08-21Uppföljning Sjöbo kommun per 
den 30 juni 2019

Vård och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Ärendet läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Beslut KS 2019-08-21, Uppföljning Sjöbo kommun per den 30 juni 2019
Uppföljning totalt juni 2019 

 

 

Vård och omsorgsförvaltningen

Gunilla Lynghed
Administrativ chef vård och omsorgsförvaltningen
0416-27234 
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