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SocN § 116 Hemsjukvårdsavgifter
Dnr: 2018-SocN0065
Beslut
Socialnämndens förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa följande avgifter för hälso- och sjukvård att gälla från och med
2019-01-01
- maxtaxan ska gälla,
- avgiften för person som är registrerad i hemsjukvården, ska uppgå till
1,0753 procent av prisbasbeloppet per månad, vilket för 2019 motsvarar 500
kr per månad
- avgiften per besök, för person som inte är inskriven i hemsjukvården, ska
uppgå till 0,8603 procent av prisbasbeloppet per månad, vilket för 2018
motsvarar 400 kr per besök.
Ronny Jakobsson (S), Carina Stende (S) och Kjell Axell (S) reserverar sig mot
beslutet.
Ärende
Förslaget innebär att höja hemsjukvårdsavgifterna 2019 för inskrivna brukare
från 300 kr/månad till 500 kr/månad, samt att höja kostnaden per besök från
150 kr/besök till 400 kr/besök, för brukare som inte är inskrivna. Maximal
avgift om en brukare har både hemtjänst och hemsjukvård kommer vara
densamma som tidigare, det vill säga enligt maxtaxan, vilket 2018 är 2044
kr/månad.
Priserna sätts i relation till prisbasbeloppet för att få en naturlig förändring av
priserna över tid och innebär att nya priser kommer träda i kraft 1/1-2020
utifrån prisbasbeloppets förändring.
Hur stor vård- och omsorgsavgift en brukare ska betala beror på maxtaxan
och hur stort avgiftsutrymme respektive brukare har. En brukare som
exempelvis har 500 kr kvar i avgiftsutrymme kan således maximalt betala 500
kronor oavsett om själva avgiften för vård- och omsorgsinsatserna kostar
mer. En brukare som har ett avgiftsutrymme på 3000 kronor kommer
maximalt att få betala 600 kronor. En brukare som till exempel har ett
negativt avgiftsutrymme kommer inte att betala något för sina beviljade vårdoch omsorgsinsatser.
Av den föreslagna åtgärden kommer majoriteten av brukarna inte att
påverkas då de flesta har både hemtjänst och hemsjukvård och då betalar
dessa redan maximalt belopp utifrån deras avgiftsutrymme. De brukarna som
kommer att påverkas är de som inte har någon hemtjänst utan bara
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2018-09-19

5 (23)

hemsjukvård, alternativt brukare med väldigt lite insatser hemtjänst (mindre
än 6 timmar per månad).
En inskriven brukare har i genomsnitt 5,6 besök/månad vilket betyder att
kostnaden per besök skulle stiga från 53 kr till 98 kr, i det fall hela avgiften
om 500 kr kan tas ut.
Den totala kostnaden för en brukare att besöka vårdcentralen är 250
kr/besök och att ta färdtjänst dit, 30 kr enkel resa, en totalkostnad på 310 kr.
Hänsyn är taget till att högkostnadsskydd för besöken stannar på 1100 kr/år.
Den totala kostnaden för 5 besök i månanden blir 4 700 kr/år. Denna summa
ska ställas i relation till den kommunala kostnaden 6 000kr/år utifrån
månadskostnaden motsvarande 500 kr/månad med obegränsat antal besök,
men i snitt 5 besök per brukare och månad. Fördelen med hemsjukvården är
att brukaren inte behöver lämna hemmet samt att maxtaxan gäller för de
brukare som har fler insatser som tillsammans överstiger 2044 kr/månad.
Brukare som inte är inskrivna i hemsjukvården betalar 150 kronor per besök,
dock max 300 kronor per månad. Dessa brukare kommer också påverkas av
åtgärden. Åtgärden betyder att brukarna får betalat 400 kr per besök upp
maxtaxan 2044 kr/månad, vilket motsvarar 5,8 besök/månad innan maxtaxan
nås. Patienter som inte är inskriva i hemsjukvården har i snitt 1,6 besök. Den
nya avgiften på 400 kr/besök i hemmet ska ställas i relation till kostnaden 250
kr för att besöka vårdcentralen och att det kostar 30kr för enkel resa med
färdtjänst totalt 310 kr.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av sektorsekonom Katarina Ljunggren daterad, 2018-06-05
Utdrag:

Kommunstyrelsen
Hälso- och sjukvårdschef
Sektorsekonom
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SocN § 117 Budgetuppföljning
Dnr: 2018-SocN0027
Beslut
Socialnämndens förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att notera att Sociala sektorn prognostiserar en total negativ avvikelse mot
budget med -34,7 mnkr inklusive verksamhet för ensamkommande
flyktingbarn och flyktingmottagning. Exkluderat verksamhet för
ensamkommande flyktingbarn och flyktingmottagning som inryms inom
Sociala sektorns verksamhet prognostiseras en negativ avvikelse mot budget
med -32,5 mnkr.
att godkänna lämnad rapport.
Ärendebeskrivning
Sektorns driftutfall efter maj månad är 300,1 mnkr, vilket motsvarar 71,5
procent av helårsbudgeten. Sektorns helårsprognos för driften är 454,3 mnkr
vilket motsvarar en negativ avvikelse mot budget med -34,7 mnkr. Den
procentuella avvikelsen mot budget i prognosen är -8,3 procent.
•
•
•
•
•
•
•
•

Äldreomsorgs särskilt boende prognostiseras till en negativ avvikelse med
-5,4mnkr, motsvarande 5,4 % av budget.
Äldreomsorg ordinärt boende prognostiseras en negativ avvikelse
motsvarande -0,2 mnkr, motsvarande 0,2 % av budget.
Kosten prognostiseras till en negativ avvikelse med -0,5 mnkr, motsvarande
12,2% av budget.
Bemanningsenheten prognostiseras till en positiv avvikelse motsvarande 1,6
mnkr, motsvarande 46,7% av budget.
Hälso- och sjukvården prognostiseras till en negativ avvikelse med -1 mnkr,
motsvarande 3,2 % av budget.
LSS/SFB prognostiserar en negativ avvikelse med -20,9 mnkr, motsvarande
24 % av budget.
Socialt stöd prognostiserar en negativ avvikelse med – 10,1 mnkr,
motsvarande 4,6 5 av budget.
Sektorsövergripande och övrigt prognostiseras till en positiv avvikelse mot
budget med 1,9 mnkr, motsvarande 11,7 % av budget.
Sektorns investeringsutfall efter mars månad är 0,4 mnkr vilket motsvarar 9
procent av helårsbudgeten. Sektorns helårsprognos för investeringarna är 4,4
mnkr, vilket motsvarar helårsbudgeten.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av sektorsekonom Katarina Ljunggren daterad, 2018-09-17
Utdrag:

Kommunstyrelsen
Sektorsekonom
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SocN § 118 VISAM Arena
Dnr: 2018-SocN0098
Beslut
Socialnämndens förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att ställa sig bakom förslag till kommungemensamt fribrev angående
projektet VISAM Arena.
Ärendebeskrivning
VISAM Arena är ett projekt mellan Region Jönköpings län, kommunerna i
Jönköpings län, Jönköping University och Almi. VISAM står för
Välfärdsteknik, Innovation, Samverkan, Affärer, Medicinteknik.
Fribrevet avser innovationer och kommersialiserbara vård- och
omsorgsrelaterade varor och tjänster som medarbetare inom Jönköpings läns
13 kommuner utvecklar med stöd av projektet VISAM Arena.
Primärkommunalt samverkansorgan beslutade 2018-05-17 att ge
utvecklingschefen för Kommunal utveckling i uppdrag att formulera ett
kommungemensamt fribrev angående projektet VISAM Arena samt att
rekommendera länets kommuner att anta fribrevet.
Primärkommunalt samverkansorgan beslutade 2018-06-14 att ställa sig
bakom förslag till kommungemensamt fribrev angående projektet VISAM
Arena och att rekommendera länets kommuner att anta ovanstående förslag
till beslut.
Beslutsunderlag
Fribrev undertecknat av utvecklingschef Ola Götesson, kommunal utveckling
2018-06-20.
Utdrag:

Kommunstyrelsen
Socialchefen
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SocN § 119 Anvisning av lägenhet från
Eksjöbostäder till socialnämnden
Dnr: 2018-SocN0099
Beslut
Socialnämndens beslutar
att Eksjöbostäder ska anvisa en lägenhet i månaden till socialnämnden men
ger nämnden frihet att använda lägenheten fritt för olika ändamål
Ärendebeskrivning
Socialnämnden äger idag ansvaret för alla sociala insatser i samhället. Det
innebär att tak över huvudet är ett ansvar som kommunen har. Likaså bär vi
ansvar för att kunna ge människor vård och omsorg i form av till exempel
bostad med särskild service eller stödboende. Socialnämnden har även idag
ett uppdrag att flytta ut människor från behandlingshem för att tillgodose
deras behov på annat sätt. Detta gör att tillgången till en bostad blir viktig för
att kunna verkställa olika typer av insatser.
Kommunen äger ansvaret för de socialt utsatta grupper som kan ha
svårigheter att själva ordna med ett eget kontrakt och därför behövs det en
överenskommelse om tillgång till bostäder för att tillgodose dessa behov. I
överenskommelsen bör det framgå att Eksjöbostäder anvisar lägenhet när det
ges möjlighet, men att ambitionen är en per månad. Socialnämnden bör även
ges möjlighet att kunna tacka nej till anvisad lägenhet. De anvisade
lägenheterna ska följa överenskommelserna om övergångsbostad för att
undvika företräde i bostadsköerna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av myndighetschef Carina Andersson, daterad
2018-08-22.
Utdrag:

Eksjöbostäder
Myndighetschef sociala sektorn
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SocN § 120 Information om bilpool i Eksjö
kommun
Beslut
Socialnämndens beslutar
att notera information.
Ärendebeskrivning
Anders Nermo lämnar en muntlig redovisning kring hur bilpoolen i Eksjö
kommun är tänkt att fungera. En fordonssamordnare ska samordna allt
arbete kring kommunens bilar. Det gäller att hitta fler samordningsvinster.
100 bilar finns i Eksjö kommun. Hemtjänsten, hemsjukvården och I12tolvområdet har flest bilar. 31 % av bilarna är ägda, resten leasade. Genom att
ha samma märke på bilar ges samordningsvinster. Idag finns GPS i alla bilar,
därigenom kan till exempel uppföljning ske på hur resorna med bilarna sker
och bränsleförbrukning. Nyttjandegraden kan också följas och varje sektor
debiteras för sina kostnader.
_____________________________________________________
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SocN § 121 Överenskommelse om samverkan
mellan barn- och ungdomssektorn och sociala
sektorn 2018-2021
Dnr: 2018-SocN0094
Beslut
Socialnämndens beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Socialnämnden informeras om den överenskommelse om samverkan som är
fattad mellan barn- och ungdomssektorn och sociala sektorn 2018-2021.
Målet för samverkan mellan barn- och ungdomssektorn och sociala sektorn
är att barn och ungdomar ska få uppleva självständighet, meningsfullhet och
gemenskap. Barn och unga ska ges möjlighet att lyckas utifrån sina
förutsättningar och ingen ska hamna i utanförskap. Barn och unga som
riskerar att fara illa eller som far illa ska få stöd utifrån en helhetssyn, med
barnet/den unges behov i fokus.
Barnets bästa ska vara fokus i samverkan och Barnkonventionen ska vara
en ledstjärna. Samverkan ska utgå från barnets/den unges samtycke och
delaktighet så långt det är möjligt.
Beslutsunderlag
Överenskommelse om samverkan mellan barn- och ungdomssektorn och
sociala sektorn 2018-2021.
Utdrag:

Socialchefen
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SocN § 122 Förenklat beslutsfattande om
hemtjänst till äldre
Dnr: 2018-SocN0100
Beslut
Socialnämndens beslutar
att tillämpa förenklat beslutsfattande om hemtjänst för personer 80 år eller
äldre, samt
att en återkoppling ska ges till socialnämnden i mars 2019.
Beslutet avser insatserna trygghetslarm, matdistribution, inköp av livsmedel,
tvätt av kläder, städning samt särskilt boende för brukare som har mer än 120
timmar hemtjänst.
Ärendebeskrivning
Regeringen har beslutat att ge kommunerna möjlighet att införa förenklat
beslutsfattande om hemtjänst till äldre från och med 1 juli 2018.
Genom att tillskapa möjligheter för invånare i Eksjö kommun att, via
förenklat beslutsfattande, ansöka om insatser, uppnås flera vinster. Den
enskilde ges större möjlighet att vara aktiv och påverka utfallet av ansökan.
Myndighetsenheten ges möjlighet att resursoptimera sin verksamhet, att styra
om resurser från utredning till uppföljning. Tidiga, förebyggande insatser har
ofta en förebyggande inverkan på framtida omvårdnadsbehov.
•
•
•
•
•
•

Förenklad handläggning av ansökan till särskilt boende gäller enbart
brukare som har mer än 120 timmar hemtjänst per månad, och som
önskar byta plats för verkställighet, från hemtjänst till särskilt boende.
För trygghetslarm gäller att brukaren måste acceptera Eksjö kommuns
arbetssätt och rutiner för inpassage genom ytterdörr.
Matdistribution är enligt gällande rutin; 3 eller 7 dagar per vecka.
Inköp av livsmedel sker enligt gällande rutin; 1 gång per vecka.
Tvätt av kläder är enligt gällande rutin; en gång var 14 dag.
Städning utförs enligt gällande rutin; en gång var 3:e vecka. Omfattning är
kök, toalett, hall, sovrum samt vardagsrum.

Eksjö kommun har beslutat om att brukare som har mer än 120 timmar
hemtjänst per månad, ska motiveras att ansöka om särskilt boende. Genom
att möjliggöra för målgruppen att ansöka om att få ändra plats för
verkställighet via förenklat beslutsfattande, uppnås två syften; tiden mellan
det att brukaren ansöker om särskilt boende, och hen får beslutet i sin hand,
blir mycket kort. Arbetsprocessen för biståndshandläggarna kommer att
renodlas till individuell prövning av ansökningar. Framför allt personlig
omvårdnad, men även ansökan om särskilt boende där hemtjänstinsatserna
understiger 120 timmar.
Justerandes sign
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När nuvarande resurser kan användas på ett mer effektivt sätt, uppstår
framför allt två vinster; den individuella prövningen kan utföras på ett mer
nyanserat och grundlig sätt, samt att arbetsbelastningen, och därmed
arbetsmiljön, kommer att påverkas positivt för handläggarna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av äldreomsorgschef Helena Martinson, daterad
2018-09-03.
Utdrag:

Äldreomsorgschef
Myndighetschef
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SocN § 123 Resultat av enkät semestervikarier
äldreomsorgen
Beslut
Socialnämndens beslutar
att notera information.
Ärendebeskrivning
Fler manliga semestervikarier i år och flera av dem är positiva till att stanna
kvar och arbeta inom vården. 60 % av vikarierna är under 20 år, de som är
under 18 år arbetar inom särskilt boende. Trivseln är hög bland vikarierna
och många upplever sig väl bemötta, både av kollegor, arbetsledning och
brukare. Det är många vikarier som kan tänka sig att komma tillbaka
kommande sommar.
Utdrag:
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SocN § 124 Halvårsredovisning avvikelser SoL
och HSL
Dnr: 2018-SocN0101
Beslut
Socialnämndens beslutar
att godkänna rapporten.
Ärendebeskrivning
Halvårsredovisning av avvikelser inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst.
Statistiken är hämtad ur Procapitas avvikelsesystem. Något fler avvikelser än
2017. Skillnad 438 år 2017 mot 540 i år.
Externa avvikelser
Första halvåret 2018 har 25 externa avvikelser registrerats och skickats till
regionen. Avvikelser riktade till Regionens slutenvård och primärvård skrivs
framför allt när det förekommer brister i samverkansrutinerna, brister i
information och brister med läkemedelslistor och ordinationer. Många
avvikelser första halvåret 2018 handlar om avvikelser i den nya processen,
samverkan vårdplanering (SVPL) gällande slutenvården, primärvård och
kommunen. Orsaker är ofta brister i kommunikationen. Det saknas
vårdplaneringar, patienter är inte färdigbehandlade när datum för utskrift
skickas till kommunen. Kommunen har fått ta emot många brukare som har
medicinska behov så korttiden har varit en akutsjukvårdsenhet vissa tider.
Brukare skickas hem innan kommunen har svarat ok eller inte ens vet att
brukarna kommer hem.
Lex Sarah
Lex Sarah är betydligt färre än första halvåret 2017. 2 ärenden har inkommit
första halvåret 2018. De har inte bedömts som allvarliga och därför inte
skickats till IVO.
Hantering av synpunkter
Antalet synpunkter och förbättringsförslag har under första halvåret 2018 år
något färre än föregående år, 29 synpunkter har inkommit. 20 procent är
positiva synpunkter som rör personalens bemötande. Övriga
synpunkter/förbättringsförslag berör organiseringen av arbetet, personalens
utbildning, larm som inte hanterats på rätt sätt eller kvaliteten på maten och
priset på matdistribution. Närmaste chef tar alltid kontakt med den som
lämnat synpunkter eller förbättringsförslag för att diskutera igenom ärendet
och undersöka vad som inte har fungerat.
Interna avvikelser
Av 39 inkomna avvikelser har någon lämnats till medicinskt ansvarig
sjuksköterska då det varit HSL-avvikelse. Övriga berör larmsituationer och
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våld mellan brukare på demensenheterna. Inom dessa områden har rutiner
uppdaterats och utbildning har genomförts.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av MAS Eva Gustafsson och SAS Carina
Strandesjö, daterad 2018-09-06.
Utdrag:

Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Socialt ansvarig samordnare
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2018-09-19

17 (23)

SocN § 125 Tillsyn kamera nattetid
Dnr: 2018-SocN0102
Beslut
Socialnämndens beslutar
att som första alternativ verkställa biståndsbeslut om att tillsyn nattetid sker
via kamera.
Ärendebeskrivning
Efter tidigare genomfört projekt och utvärdering, önskar sociala sektorn
fortsätta arbetet med att erbjuda tillsyn nattetid via kamera som första
alternativ.
Projektet Nattillsyn via kamera pågick mellan 151201-160530. Utvärderingen
som genomfördes i form av enkäter till brukare, personal och anhöriga visade
i hög grad en positiv erfarenhet av projektet. Resultatet visade att brukare fick
en ostörd nattsömn och personalens arbetsmiljö förbättrades.
Med hjälp av ny teknik kan resurser omfördelas och användas där de bäst
behövs.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av Johanna Svahn, enhetschef, hemsjukvården
samt Patrik Karlsson, socialchef, sociala sektorn, upprättad 2018-08-21

Utdrag:

Enhetschef, nattpatrullen
Myndighetschef, biståndsenheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2018-09-19

18 (23)

SocN § 126 Synpunkt gällande tid i hemtjänsten
Dnr: 2018-SocN0018-30
Beslut
Socialnämndens beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
En anonym synpunkt har inkommit om att promenader och social tid dras in.
Social tid har inte tagits bort men det kan innebära att man behöver få sociala
kontakter och det kan man inte göra själv.
Väntjänsten som finns inom kommunen kan också bistå med till exempel
promenader.
Utdrag:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2018-09-19

19 (23)

SocN § 127 Redovisning av delegationsbeslut
per 2018-08-31
Beslut
Socialnämnden beslutar
att redovisade delegationsbeslut därmed är anmälda
Ärendebeskrivning
Redovisas beslut för 2018-08-01-2018-08-31 fattade enligt delegationsordning
för socialnämnden (2015-01-14, § 4), avseende

.

Justerandes sign

•
•
•
•
•
•
•

Socialtjänstlag (2001:453)
Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
Föräldrabalk (1949:381)
Lag (1993:389) om assistansersättning
Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-09-19

SocN § 128 Anmälningsärende
Brukarrådsprotokoll Öster från 2018-06-05.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2018-09-19

SocN § 129 Rapporter
Inga rapporter finns anmälda.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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EKSJÖ KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-09-19

SocN § 130 Inbjudningar
Inga inbjudningar har inkommit.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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EKSJÖ KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-09-19

23 (23)

SocN § 131 Övriga frågor
Sandra Mulaomerovic (C) tar upp en övrig fråga kring de beslut som fattas av
nämndledamöter när de har LVU-LVM-beredskap. Ofta kan det vara flera
papper om samma klient och då bör det vara namn och personnummer på
samtliga sidor i beslutet så inga fel uppstår. Frågan lämnas vidare till
myndighetschef för att informera berörd personal.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

