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2019-09-18

Socialnämnden

SocN § 124 Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Socialnämnden beslutar
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida.
Ärendebeskrivning

Sammanträdet startar med en presentation av frivilligverksamheten i Eksjö kommun.
Punkten 13, inbjudningar utgår.
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SocN § 125 Delårsbokslut Sociala sektorn 201908
Dnr Socn 2019/59
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera att Sociala sektorn prognostiserar en total negativ avvikelse mot budget
med 13,7 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 22,9 mnkr, samt
att notera åtgärder är vidtagna per verksamhet beskrivna utifrån
delårsredovisning.
Vidare föreslår Sociala sektorn Socialnämnden föreslå Kommunstyrelsen besluta
att godkänna lämnad rapport.
Ärendebeskrivning
Sektorns driftutfall efter augusti är 292,7 mnkr, vilket motsvarar 67,2 procent av
helårsbudgeten. Sektorns helårsprognos för driften är 449,3 mnkr vilket motsvarar
en negativ avvikelse mot budget med 13,7 mnkr. Den procentuella avvikelsen mot
budget i prognosen är 3,1 procent.










Äldreomsorgs särskilt boende prognostiseras till en negativ avvikelse med
-4,5 mnkr, motsvarande 4,3 procent av budget.
Äldreomsorg ordinärt boende prognostiseras en negativ avvikelse med 2,9
mnkr, motsvarande 3,2 procent av budget.
Kosten prognostiseras till en negativ avvikelse med -0,2 mnkr,
motsvarande 4,3 procent av budget.
Bemanningsenheten prognostiseras till en positiv avvikelse med 0,9 mnkr,
motsvarande 21,3 procent av budget.
Hälso- och sjukvården prognostiseras till en negativ avvikelse med 2,3
mnkr, motsvarande 7,0 procent av budget.
LSS/SFB prognostiserar en negativ avvikelse med 3,1 mnkr, motsvarande
3,1 procent av budget.
Socialt stöd prognostiserar en negativ avvikelse med 0,5 mnkr,
motsvarande 0,6 procent av budget.

Sektorsövergripande och övrigt prognostiseras till en negativ avvikelse
mot budget med 1,2 mnkr, motsvarande 10,1 procent av budget.

Justerandes sign
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Sektorns investeringsutfall efter augusti månad är 0,7 mnkr, vilket motsvarar 9,5
procent av helårsbudgeten inklusive överförda medel ifrån 2018. Sektorns
helårsprognos för investeringarna är 4,7 mnkr, vilket motsvarar 65,4 procent av
budgeten.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse delårsbokslut sociala sektorn 201908
Bilaga Delårsredovisning sociala sektorn 2019
Utdrag:
Kommunstyrelsen
Sektorsekonom

Justerandes sign
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SocN § 126 Rapportering av ej verkställda beslut
enligt SoL och LSS
Dnr Socn 2019/13
Beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att godkänna lämnad rapport
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har genom socialtjänstlagen 16 kap. 6 f § skyldighet att till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rapportera in gynnande beslut enligt 4
kap 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum.
Rapporteringen gäller även avbrott i verkställighet om beslutet inte verkställts på
nytt inom tre månader. Denna rapportering sker på individnivå.
Enligt 16 kap 6 h § ska denna statistikrapportering lämnas från socialnämnd till
kommunfullmäktige i form av hur många, typ av bistånd samt hur lång tid som
förflutit från dagen för respektive beslut. Rapporteringen ska ske en gång per
kvartal.
Socialnämnden har också genom lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS 28 f-g §§ skyldighet att till Inspektionen för vård och
omsorg rapportera in gynnande beslut enligt 9 § LSS som inte verkställts inom tre
månader från beslutsdatum. Rapporteringen gäller även avbrott i verkställighet om
beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader. Denna rapportering sker på
individnivå. Enligt 28 f-g §§ LSS ska denna statistikrapportering lämnas från
socialnämnd till kommunfullmäktige i form av hur många, typ av bistånd samt hur
lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Rapporteringen ska ske en
gång per kvartal.
Allmänna uppgifter
Rapporteringstillfälle
Ansvarig nämnd
Ansvarig styrelse

Kvartal 2 2019
Socialnämnd
Kommunstyrelsen

Nämnden har ansvar
för dessa verksamheter:

SoL Äldreomsorg (ÄO) SoL LSS,
Omsorg till personer med
funktionsnedsättning (OF) SoL Individoch familjeomsorg, vuxen (IFO)

Justerandes sign
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Ansvarig rapportör

Carina Strandesjö
Socialt ansvarig socionom
Sociala sektorn

Rapportering enligt 16 kap. 6 h § SoL, samt enl 28 f-g §§ LSS
Ej verkställda
Avbruten
gynnande beslut Antal
verkställighet Antal
☐ ÄO
☐ ÄO
☐ OF
☐ OF
☐ IFO
☐ IFO
Inom verksamhetsområdet finns inga ☒ ÄO
individrapporter detta kvartal av ej
☒ OF
verkställda gynnande beslut eller av
☒ IFO
avbruten verkställighet.
Tid som förflutit för gynnande beslut
som ej är verkställda.
Tid som förflutit för avbrott i
verkställighet
Typ av bistånd enligt SoL
☐ Permanent bostad ( 5 kap. 5 § eller 5 kap 7 § SoL)
☐ Korttidsboende/växelvård
☐ Hemtjänst
☐ Boendestöd
☐ Dagverksamhet/sysselsättning
☐ Kontaktperson
☐ Kontaktfamilj
☐ Ledsagning
☐ Avlösning i hemmet
☐ Ekonomiskt bistånd
☐ Egna medel/förmedlingsmedel
☐ Bostad (IFO)
☐ Familjehem
☐ Behandlingshem
☐ Öppenvårdsverksamhet
Ange vad:
☐ Annat bistånd
Ange vad:
Typ av bistånd enl LSS

☐ Rådgivning eller annat personligt stöd
☐ Biträde av personlig assistans
Justerandes sign
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☐ Ledsagarservice
☐ Biträde av kontaktperson
☐ Avlösarservice i hemmet
☐ Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
☐ Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
☐ Boende i familjehem eller bostad med särskild
service för barn eller ungdomar
☐ Bostad med särskild service för vuxna eller annan
särskild anpassad bostad för vuxna
☐ Daglig verksamhet
Övriga kommentarer eller upplysningar i ärendet:

Utdrag:
Kommunstyrelsen
Socialt ansvarig socionom

Justerandes sign
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SocN § 127 Ändring av delegat i
delegationsordning
Dnr Socn 2019/106
Beslut
Socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att föreslå till Kommunstyrelsen att besluta att delegationsordningen för
socialnämnden ska revideras gällande aktuellt lagrum för bostadsanpassning till
Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag och Förordning (2018:224) om
bostadsanpassningsbidrag, samt
att föreslå till Kommunstyrelsen att besluta att delegationsordningen för
socialnämnden ska revideras enligt förslag i enlighet med förändringar inom
befintlig LVU lagstiftningen (lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga).
att godkänna redovisning av ändringar gällande delegat i delegationsordningen.
Ärendebeskrivning
Bostadsanpassning
Den senaste versionen av delegationsordningen daterad 190129 hänvisar till
inaktuell lagstiftning avseende bostadsanpassning. Den nya förordningen ersätter
förordningen (1992:1575) med bemyndigande för Boverket att meddela
föreskrifter om verkställigheten av lagen (1992:1574) om
bostadsanpassningsbidrag m.m. Den nya lagstiftningen som är gällande avseende
bostadsanpassning är Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag och
Förordning (2018:224) om bostadsanpassningsbidrag.
Ändring i delegationsordning krävs i och med detta för avsnitt B,
Bostadsanpassning punkt 119. Delegat är oförändrad.
LVU (lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga)
Regeringen har beslutat om en förändring i LVU lagstiftningen som börjar gälla
från och med 190901. Förändringen tydliggör att socialnämnden omedelbart ska
få omhänderta barn även om svenska domstolar inte är behöriga att besluta om
beredande av vård enligt LVU. Meningen är att klargöra att alla barn som vistas i
Sverige ska skyddas enligt LVU. Detta om förutsättningarna finns för tvångsvård.
Beslut om omedelbart omhändertagande enligt den nya bestämmelsen 6a § LVU
ska endast avse barn under 18 år. För beslut om omedelbart omhändertagande
enligt 6 § LVU gäller samma åldersgränser som tidigare.

Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av verksamhetsutvecklare, daterad 2019-08-16
Utdrag:
Kommunstyrelsen
Funktionschef IFO

Justerandes sign
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SocN § 128 Ålder trygghetsboende
Dnr Socn 2019/151
Beslut
Socialnämnden beslutar
att lämna ett yttrande till ägarsamråd mellan Eksjö Stadshus AB (ESAB) och
Eksjöbostäder (EBO)
Ärendebeskrivning
Det har kommit till nämndens kännedom att ESAB och EBO på kommande
ägarsamråd kommer diskutera åldern för inflyttning på trygghetsboende.
Socialnämnden vill därför lämna följande yttrande:
I det förestående ägarsamråd som kommer att hållas mellan Eksjö Stadshus AB
(ESAB) och Eksjöbostäder (EBO) kommer åldersnivån på trygghetsboende att
diskuteras. Mot den bakgrunden vill Socialnämnden delge ESAB och EBO sin
uppfattning att den ålder då man flyttar in till trygghetsboende höjs från dagens 65
år till 70 år.

Utdrag:
Eksjö stadshus AB

Justerandes sign
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SocN § 129 Kommunprogram Alternativt förslag
2019-08-16
Dnr Socn 2019/148
Beslut
Socialnämnden beslutar
att avge yttrande enligt förslag.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog 2018-12-11 en ny policy för styrning och ledning där
kommunens vision och kommunprogram utgör fundamentet. Samtidigt tillsattes
en tillfällig beredning med uppgift att arbeta fram ett kommunprogram 2020-2023
enligt policy Eksjö kommuns styrning och ledning och att kommunprogrammet
ska ersätta de politiska program som idag finns.
Kommunprogrammet är ett övergripande måldokument som beskriver den
politiska viljeriktningen för hur kommunen ska utvecklas. Kommunprogrammet
gäller för hela kommunkoncernen, det vill säga de kommunala bolag och
förvaltningens verksamheter som kommunen består av.
På ledningsutskottet 2019-08-20 presenterades beredningens förslag till
kommunprogram och ett alternativt förslag. Ledningsutskottet beslutade att
remittera det alternativa förslaget till kommunprogram, daterat 2019-08-16, till
styrelser och nämnder för yttrande senast 2019-09-19.
Här redovisas nämndens förslag till yttrande:
Detta program är ett levande dokument som ska hålla över tid. Socialnämnden
anser att det är kort tid som nämnden har på sig att bryta ner
kommunprogrammet och utforma verksamhetsplaner till november 2019.
Socialnämnden menar att det blir mer genomarbetade verksamhetsplaner om
tiden förlängs till februari 2020.
På sidan 4 i kommunprogrammet under Indikatorer och Arbetslöshet står det att
”Antalet arbetslösa…minst 0,5 % färre…” Socialnämnden menar att det borde stå
0,5 %-enheter färre.
Beslutsunderlag
Kommunprogrammet för den hållbara, nära och aktiva kommunen.
Utdrag:
Ledningsutskottet

Justerandes sign
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SocN § 130 Rapport budgetberedningen
Dnr Socn 2019/48
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Socialchefen redovisar muntligt tillsammans med sektorsekonom,
verksamhetsstrateg och biträdande ekonomichef den redovisning som har
presenterats för budgetberedningen.
Information lämnas även kring de uppdrag som budgetberedningen har begärt
från sektorn. Sektorn har fått i uppdrag att ta fram en utredning kring hur behovet
av demensboende ser ut framöver. En del i detta är en äldreomsorgsplan som har
börjats arbeta fram och presenteras för socialnämnden. En annan del är ett arbete
med att förbättra integrationen och därigenom minska behovet av
försörjningsstöd. Det sker i samverkan inom kommunkoncernen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Förbättra integrationen och därigenom minska behovet av
försörjningsstöd.
Tjänsteskrivelse Nuläge behov av äldreomsorg.

Justerandes sign
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SocN § 131 Halvårsrapport Avvikelser SOL och
HSL 2019
Dnr Socn 2019/149
Beslut
Socialnämnden beslutar
Socialnämnden föreslås besluta
att godkänna lämnad rapport.
Ärendebeskrivning
Halvårsredovisning av avvikelser inom socialtjänsten samt hälso- och sjukvård.
Statistiken är hämtad ur verksamhetens avvikelsesystem, inkomna avvikelse samt
synpunkter. Redovisning för utskrivningsklara patienten, är hämtad från SKL,
väntetider i vården: www.vantertider.se
Under första halvåret 2019 registrerades 425 fall, en ökning med 60 fallolyckor
samma tidsperiod 2018. De mesta fallolyckorna sker i hemmen ordinärt boende.
Den största delen av läkemedelsavvikelserna, som inkommit första halvåret 2019,
handlar om glömda/utebliven dos, 137 stycken. Övriga gäller att felaktig dos
givits, felaktig administration av läkemedel, fel tidpunkt, fel läkemedel och övrigt.
Verksamheten har skickat in två lex- Maria till IVO, inspektionen för vård och
omsorg, under första halvåret 2019.
Av HSL avvikelserna är fyra relaterade till utebliven/felaktig träning, samt
bristande instruktioner. Övriga handlar om felaktig hantering av HSL- uppdrag,
t.ex. omläggningar, som utförs av omvårdare.
Övervägande av avvikelserna till slutenvården från kommunen handlar om vårdplaneringsprocessen, beräknad vårdtid, som ändras och förskjuts, ibland samma
dag som var beräknad som hemgång. Då det krävs personalplanering får detta
konsekvenser för kommunen både personalmässigt (schemaplanering) och
ekonomiskt.
Det har inte inkommit några Lex Sarah under första halvåret 2019.
Av 33 inkomna avvikelser berör det huvudsakligen om avgiftsunderlag, brister i
omsorgen, brister i dokumentation.
8 synpunkter har inkommit under första halvåret 2019.
Synpunkter/förbättringsförslag berör organiseringen av politiska beslut som

Justerandes sign
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avgifter och antal särskilda boenden, 3 stycken. Övriga berör kosten, möjlighet till
rehabilitering, avgiftshandläggning, bemanning och omvårdnad.
Beslutsunderlag
Redovisning avvikelse halvår 2019
Halvårsrapport avvikelser HSL 2019
Utdrag:
Socialt ansvarig samordnare
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Funktionschefer
Socialchef

Justerandes sign
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SocN § 132 Välfärdsteknik
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
E-utvecklare lämnar en muntlig information kring hur arbetet med välfärdsteknik
fortlöper. Handlingsplanen för verksamhetsutveckling med stöd av teknik 20182022 presenteras. En beskrivning av hur viktigt det är att förankra behoven i
verksamheten presenteras också, det måste finnas mottagare och förmågor i
verksamheten annars blir inte effekten bättre.

Justerandes sign
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SocN § 133 Avgifter hemsjukvården
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen, samt
att ge socialchefen i uppdrag att utreda avgiften, undersöka hur det ser ut i övriga
kommuner i länet och komma med ett förslag till nästa socialnämnd.
Ärendebeskrivning
Det har inkommit synpunkter på beslutet att ta ut kostnader för varje besök hos
brukare som har flera olika hjälpmedel då dessa kan behöva flera besök utifrån
denna insats och uppföljning. Det blir en hög kostnad för den enskilda brukaren,
vilket kan leda till att brukaren avstår från hjälpmedel. Det gäller de brukare som
inte har andra biståndsbedömda insatser. Socialchefen får i uppdrag att utreda
detta, undersöka hur det ser ut i övriga kommuner i länet och komma med ett
förslag till nästa socialnämnd.

Justerandes sign
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SocN § 134 Anmälningsärende
Beslut
Socialnämnden beslutar
att följande ärenden anmäls:
Rekvisition av utvecklingsmedel för 2019 för att kvalitetsutveckla arbetet mot våld
i nära relationer och stöd till våldsutsatta kvinnor och barn m.m.
Förtroendevalda revisorer i Region Jönköpings Län har i samverkan med länets
kommunrevisorer beslutat att PwC (revisionsföretag) får i uppdrag att genomföra
en granskning avseende samverkan kring utskrivningsklara patienter. Eksjö
kommun är en de kommuner där det kommer att genomföras intervjuer. Alla
länets kommuner har fått svara på en enkät.
Synpunkt har inkommit att det borde finnas ett äldreboende i Mariannelund.
Förfrågan till kommuner från Sveriges kommuner och landsting (SKL) att vara
med i ett ramavtal som SKL ska upphandla gällande högskolekurser för att göra
handläggare behöriga att arbeta inom den sociala barn- och ungdomsvården.
Kommunerna Nässjö. Sävsjö, Vetlanda, Eksjö och Aneby kommer tillsammans
att utreda om det finns möjlighet till gemensam organisation kring personliga
ombud i dessa kommuner.

Justerandes sign
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SocN § 135 Rapporter
Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna rapporten.
Ärendebeskrivning
Protokoll har inkommit från Boenderåd på Almgården 2019-05-21.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2019-09-18

Sammanträdesdatum

SocN § 136 Övriga frågor
Beslut
Socialnämnden beslutar
att i de fall ena partnern i ett hushåll har biståndsbeslut för matdistribution ska
även den andra partnern kunna beställa mat via matdistribution utan
biståndsbeslut, samt
att i övrigt notera informationen.
Ärendebeskrivning
I dagsläget krävs det biståndsbeslut för att få matdistribution. Även om ena
partnern i ett hushåll erhåller mat via matdistribution får inte den andra partnern
beställa mat.
I budget 2021-2022 är det medel tillsatta för att kunna genomföra en
undersköterskeutbildning lokalt i kommunen. Personal som arbetat ska kunna
validera kurser samt studera och arbeta samtidigt. Socialchefen kommer
återkoppla till nämnden hur många detta kan komma att beröra.
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