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SocB § 1 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut  
Socialberedningen beslutar  
 
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 
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SocB § 2 Budgetuppföljning 2020 
Dnr Socn 2020/56 

Beslut  
Socialberedningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

att notera att sektorns driftbudget hade en negativ budgetavvikelse på 11,4 mnkr, 
motsvarande en procentuell avvikelse på 2,5 procent,  

att notera att sektorns investeringsbudget hade en positiv budgetavvikelse på 6,1 
mnkr, motsvarande en procentuell avvikelse på 72,9 procent,  

att notera att sektorn fortsatt arbetar för en långsiktig budget i balans 2021, samt  

att godkänna lämnad rapport. 
 

Socialberedningen uttrycker sitt tack till sektorn som under rådande 
omständigheter med pandemin Covid-19 lyckas med ett så bra resultat. 

Ärendebeskrivning  
Sociala sektorns uppdrag är att främja människors ekonomiska och sociala 
trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet genom de 
uppdrag som finns i Socialtjänstlagen (SOL), kommunal hälso- och sjukvård enligt 
Hälso- och Sjukvårdslag (HSL), Lagen om vissa bestämmelser om Vård av Unga 
(LVU), Lagen om Vård av Missbrukare i vissa fall (LVM), Lagen om Unga 
Lagöverträdare (LuL), Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS). 

Årets verksamhet 
Året 2020 har präglats av pandemin med det nya coronavirusets effekter. Fokus 
har varit att kunna tillförse det stöd och omsorg som brukare och patienter är 
berättigade till i en situation med stor påverkan i personaltillgång på grund av 
sjukfrånvaro och att verksamheterna ska ha rätt tillgång till information, kunskap 
och skyddsmaterial. Ett omfattande arbete för att minska smittspridning inom 
sektorns alla verksamheter har åtgått under 2020. 

Inom särskilt boende och hemtjänst har medarbetare påbörjat äldreomsorgslyftet 
som syftar till att stärka kompetensen inom vård och omsorg genom att 
medarbetare utbildar sig till undersköterska. Tillsammans med frivilliga i 
kommunen inledde Eksjö kommun en tillfällig verksamhet för inköp och 
hemkörning av mat och medicin till de som tillhör en riskgrupp för Covid-19 då 
pandemirestriktionerna rådde till försiktighet. Införandet av nyckelfri hemtjänst 
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inleddes under året för att kvalitetssäkra en tryggare hantering av nycklar för 
brukarna.  

För hemsjukvården har personalvakanser inneburit att verksamheten har behövt 
ta in inhyrd personal, rekryteringsarbetet resulterar i en fulltalig personalstyrka i 
början av 2021. Med avsikten att i större utsträckning åstadkomma en 
personcentrerad vård inom hemsjukvården har under hösten ett 
förbättringsarbete genomförts där en ny geografisk områdesindelning tagits fram. 

Rekrytering och bemanningsenhetens uppdrag i att tillsätta vakanser har på grund 
av pandemin och att fler verksamheter har börjat använda vikarier från enheten 
varit högre än tidigare år. Enheten har även upprättat ett tillfälligt lager av 
skyddsmaterial som har tillgodosett och säkrat upp tillgången på den 
skyddsutrustning som behövs inom vård och omsorg under pandemin. 

Kostverksamheten deltog under våren 2020 i en benchmarking mellan 
kommunerna på höglandet som genomfördes på uppdrag från kommunstyrelsen. 
Resultatet visar att Eksjö kommun har en kostnadseffektiv verksamhet. Under 
året har ombyggnation av måltidsköket på Solgården blivit klart samt 
ombyggnation av måltidsverksamhetens lokaler på Snickaren inletts. 

Individ och familjeomsorgen (IFO) har under 2020 arbetat aktivt med 
samordning av resurser mellan myndighet och verkställighet. Ett av dessa forum 
är beslutsrådet som ger vägledning i ärenden. Detta forum har gett en tydlighet 
och inriktning i hur sociala sektorn ska arbeta för att pröva olika vägar och hitta 
gemensam syn. Under året ett omfattande arbete utförts när delar av 
Biståndsenheten bytt verksamhetssystem. 

Hälsa-, Integration-, Arbetsmarknadsenheten (HIA) har inlett en förändring för 
att renodlas till en arbetsmarknadsenhet. HIA har under året varit delaktig i flera 
arbetsmarknads- och integrationsprojekt som drivs av Europeiska Socialfonden 
(ESF). Samtliga ungdomar som har sökt feriepraktik har kunnat erbjudas praktik 
trots Covid-19. Öppenvården har under året arbetat med ”projekt öppenvård och 
förstärkta team” där ett familjeorienterat synsätt håller på att implementeras för 
att möta de behov som finns i samhället att möta yngre.  

Inom funktionshinderomsorgen har den nya gruppbostaden Skogshyddan 
färdigställts för uppstart i början av året och brukare har flyttat in i enlighet med 
sektorns omsorgsplan. En kost- och egenkontrollsgrupp har startats upp i syfte att 
utveckla och förbättra kunskapen kring kost i verksamheterna. Behovet av daglig 
verksamhet har ökat då det tillkommit brukare som flyttat till kommunen samt 
nya brukare som slutat särskolans gymnasium. 

Årets ekonomi 
Drift  
Sektorns driftutfall för 2020 var 463,6 mnkr jämfört mot helårsbudgeten som var 
452,2 mnkr. Den negativa avvikelsen på 11,4 mnkr motsvarar en procentuell 
avvikelse på 2,5 procent. Att notera är att sektorn har haft totalt 10,2 mnkr 
kostnader enbart kopplade till Covid-19 där beräknat statsbidrag för merkostnader 
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beräknas täcka 7,4 mnkr. Det skapar en skillnad mellan kostnad och bidrag på 2,8 
mnkr av vilka 2,1 mnkr avser kostnader bokförda i december. Utöver detta har 
sektorn genom riktade statsbidrag fått ersättning för delar av sin sjuklönekostnad 
under 2020. Sjuklönekostnaden 2020 uppgick till 11,9 mnkr i jämförelse med 7,8 
mnkr 2019. Totalt erhållet statsbidrag för sjuklön 2020 inom sociala sektorn var 
6,9 mnkr. 

Äldreomsorg särskilt boende har en negativ avvikelse på 2,1 mnkr vilket 
motsvarar en procentuell avvikelse mot budget med 1,9 procent. Avvikelsen beror 
delvis på att det under året funnits tre externplacerade personer till en kostnad av 
0,7 mnkr utöver budget. Avvikelsen är även relaterad till de anpassningar som 
verksamheten har behövt göra på grund av pandemin Covid-19 där även särskilda 
statsbidrag har bidragit positivt till resultatet.  

Äldreomsorg ordinärt boende har en positiv avvikelse på 1,8 mnkr vilket 
motsvarar en procentuell avvikelse mot budget med 2,0 procent. Ordinärt boende 
har under 2020 påverkats av Covid-19 med ökade kostnader såväl som ökade 
riktade statsbidrag. Ekonomiskt kan ordinärt boende som ersätts via 
hemtjänstpeng delas upp i framförallt antalet beviljade hemtjänsttimmar och hur 
den kommunala egenregin presterar ekonomiskt. Budget för beviljade 
hemtjänsttimmar var 75,4 mnkr och utfallet blev 74,6 mnkr vilket innebär en 
positiv avvikelse på 0,8 mnkr. Jämfört med föregående år innebar detta en 
minskning av hemtjänsttimmar. Mängden beviljade hemtjänsttimmar 2020 var 
184 959 timmar i jämförelse med 195 817 timmar under 2019 och 205 098 timmar 
under 2018. Egenregin, det vill säga de delar som är finansierade med 
hemtjänstpeng och de delar som är anslagsfinansierade, gjorde en negativ 
avvikelse mot budget med 1,2 mnkr, vilket är en förbättring med 0,4 mnkr jämfört 
med 2019.  

Kostverksamheten har en positiv avvikelse på 0,5 mnkr vilket motsvarar en 
avvikelse mot budget med 8,6 procent. Även kostverksamheten har påverkats av 
Covid-19 med ökade kostnader såväl som ökade riktade statsbidrag. Den positiva 
avvikelsen är relaterad stabila intäkter trots pågående pandemi. 

Bemanningsenheten har en positiv avvikelse på 2,6 mnkr vilket motsvarar en 
avvikelse mot budget med 56,0 procent. Anledningen till den positiva avvikelsen 
beror dels på att efterfrågade vikarier har varit högt under 2020 på grund av 
Covid-19 i alla delar av verksamheten samt att timpriset per köpt vikarietimme 
överstiger kostnaderna för att tillhandahålla vikarier. En ytterligare anledning till 
ökade vikarietimmar har varit att bemanningsenheten har inlett vikarietillsättning 
för funktionshinderomsorgen under 2020. 

Hälso- och sjukvården har en negativ avvikelse på 4,4 mnkr vilket motsvarar en 
avvikelse mot budget med 13,0 procent. Under året har personalbrist lett till ett 
behov av att ta in inhyrd personal vilket är huvudorsaken till den negativa 
avvikelsen. Även hälso- och sjukvården har påverkats av Covid-19 med ökade 
kostnader såväl som ökade riktade statsbidrag. 
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Stöd och service till funktionshindrade (LSS/SFB) har en negativ avvikelse 
med 0,3 mnkr vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 0,2 procent. Under 
2020 påverkas resultatet av en negativ avvikelse avseende externa LSS-placeringar 
med 6,5 mnkr i jämförelse med budget. Stöd och service till funktionshindrade 
har påverkats av Covid-19 med ökade kostnader såväl som ökade riktade 
statsbidrag. 

Socialt stöd har en negativ avvikelse med 13,4 mnkr vilket motsvarar en avvikelse 
mot budget med 15,0 procent. Inom socialt stöd har ekonomiskt bistånd under 
2020 haft en budget på 21,2 mnkr och ett utfall på 25,9 mnkr. Det innebär en 
negativ avvikelse med 4,7 mnkr. Avvikelsen är relaterad till det konjunkturella 
läget samt hur Covid-19 har påverkat arbetsmarknaden. Under 2021 inleds nya 
samarbeten med Arbetsförmedlingen för att kunna möta de utmaningar som det 
ekonomiska biståndet står inför. 

En annan del i socialt stöd är flyktingmottagningen och flyktingverksamheterna 
inom Sociala sektorn där intäkterna översteg kostnaderna med 1,1 mnkr där delar 
av intäkterna avser tidigare års verksamhet. Kommunens verksamhet för 
ensamkommande flyktingbarn, HVB-hem och stödboende, har haft en kraftig 
minskning sedan 2018. 

Externa placeringar som inte omfattas av LSS eller SFB har under 2020 haft en 
budget på 12,8 mnkr och ett utfall på 22,1 mnkr. Det innebär en negativ avvikelse 
med 9,4 mnkr, vilket kan jämföras med 2018 då utfallet var 16,6 mnkr med en 
avvikelse mot budget på 1,1 mnkr. 

Sektorsövergripande funktioner har en positiv avvikelse med 3,8 mnkr vilket 
motsvarar en avvikelse mot budget med 22,5 procent. Avvikelsen beror framför 
allt på vakanser på centrala tjänsten inom sektorn samt återhållsamhet. 

Investering 
Sektorns investeringsutfall för 2020 var 2,4 mnkr jämfört mot helårsbudgeten som 
var 8,5 mnkr. Den positiva avvikselen på 6,1 mnkr motsvarar en procentuell 
avvikelse på 72,9 procent. Bland de större avvikelserna finns investeringen i 
nyckelfri hemtjänst där resterande del av kostnaden för investeringen kommer 
uppstå under det fortsatta införandet 2021. Återhållsamhet i investeringar i 
kostverksamheten har även påverkat avvikelsen positivt. En annan större 
investering som sträcker sig över flera år är införandet av det nya 
verksamhetssystemet Pulsen Combine.  

Framtiden 
Flera av sektorns verksamheter kommer under 2021 införa ett nytt 
verksamhetssystem. Detta kommer kräva resurserser för systemadministration 
och utbildning för medarbetare inom sektorn.  

Inom samtliga verksamheter ser sektorn att det under 2021 när pandemin tillåter 
kommer finnas möjlighet att delta mer aktivt i förbättringsarbeten internt och 
externt. De planerade ESF-projekten är av stor betydelse för att ge goda 
förutsättningar att få människor ut i självförsörjning över tid. 
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Förebyggande insatser behöver utvecklas inom missbruk, beroende och 
samsjuklighet vilket ett förbättringsområde. Samordning av insatser mellan 
exempelvis skola, socialtjänst och hemsjukvård är viktigt för att tidigt upptäcka 
riskbruk och missbruk hos unga och för att kunna ge tidiga insatser.  

Sektorsövergripande kommer utbildning i social dokumentation för samtlig 
personal vara prioriterat för 2021. I verksamheterna är den sociala 
dokumentationen ett utvecklingsområde, där även avvikelsehantering är i behov 
av utveckling. 

Inför Nära Vård-reformen behöver samverkan mellan primärvården och den 
kommunala hälso- och sjukvården ytterligare stärkas inför införandet. Det finns 
en upprättad plan för Nära Vård i Region Jönköping som kommer fortsätta 
vidareutvecklas tillsammans med regionen. 

Inom hela sektorn kommer ny teknik och digitalt stöd fortsätta vara viktigt för att 
ge alla brukare bästa förutsättningar att få sina behov tillgodosedda inom 
kommunens ramar. Införandet av nyckelfri hemtjänst fortsätter för att öka den 
enskildes trygghet och kvalitetssäkra verksamheten. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse av Andreas Wigren, sektorsekonom, 2021-02-05 
Verksamhetsrapport 2020, Vård & Omsorg 
Verksamhetsrapport 2020, Individ och familjeomsorgen 
Uppföljning & Analys Verksamhetsplan, Sociala sektorn 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Socialchef 
Sektorsekonom, sociala sektorn
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SocB § 3 Rörlig tid 2020 
Dnr Socn 2020/71 

Beslut  
Socialberedningen beslutar 

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Redovisning av rörlig tid för perioden december 2020-januari 2021. December 
månads rörliga tid motsvarar 1,87 heltidstjänster (300:55 timmar, heltid beräknat 
på 40 timmarsveckor) och av det tillsattes tid motsvarande 1,57 heltidstjänster. Tid 
motsvarande 0,3 heltidstjänster blev övertalighet i egen verksamhet.  

Januari hade rörlig tid motsvarande 3,85 heltidstjänster (616:35 timmar). Av det 
tillsattes tid motsvarande 2,99 heltidstjänster. Tid motsvarande 0,85 heltidstjänster 
tillsattes ej. Samtidigt har Rekrytering och Bemanningsenheten tillsatt 7 643,94 
timvikarietimmar inom äldreomsorgen under januari och gett avslag på 511,18 
timmar som vi ej kunnat tillsätta. Att få ut den rörliga tiden först är prioriterat. För 
att få bättre tillsättningsprocent på rörlig tid måste följande uppnås:  

 Tillsvidareanställda i äldreomsorgen måste få fler arbetsplatser kopplade 
till sig, vilket är ett pågående arbete. 

 Den rörliga tiden måste bli jämnare fördelad på veckans alla dagar. 

 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse av Andreas Svensson, enhetschef rekryterings- och 
bemanningsenheten, 2021-02-02 
Rapport rörlig tid december 2020-januari 2021 av Andreas Svensson, enhetschef 
rekryterings- och bemanningsenheten, 2021-02-02 
      

Utdrag:  
Enhetschef Rekrytering och bemanningsenhet
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SocB § 4 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 
2020 
Dnr Socn 2020/189 

Beslut  
Socialberedningen beslutar  

att i oktober 2021 lämnas återkoppling med analys av resultatet från 
verksamheten, samt 

att godkänna rapporten. 

Ärendebeskrivning  
Syftet med undersökningen är att kartlägga de äldres uppfattning om sin vård och 
omsorg utifrån brukarens perspektiv. Resultaten används för jämförelser mellan 
kommuner och verksamheter och som underlag för utveckling och förbättringar. 

Samtliga personer, 65 år och äldre, som den 31 december 2019 hade hemtjänst 
eller bodde på särskilt boende har fått möjlighet att besvara en enkät. Personer 
som enbart hade hemtjänstinsatser i form av matdistribution och/eller 
trygghetslarm eller som enbart hade beslut om korttidsboende ingick inte i 
undersökningen. I Eksjö kommun har 236 personer svarat inom hemtjänsten, 
vilket är 57 procent. På särskilt boende är motsvarande siffra 58 personer, 39,5 
procent. 

Ett bra bemötande är en av de allra viktigaste delarna för äldreomsorgen. Inom 
hemtjänsten uppger 98 procent att de får ett bra bemötande från personalen och 
inom särskilt boende är det 95 procent. Av de som svarat uppger 94 procent är de 
är nöjda med hemtjänst och 83 procent är nöjda med sitt äldreboende som helhet. 

De frågor där andelen positiva svar är som störst inom särskilt boende är att man 
bemöts på ett bra sätt, känner förtroende för personalen, känner sig trygg och 
tycker att maten smakar bra. Inom hemtjänsten där andelen positiva svar är som 
störst, är den samma som inom särskilt boende, med tillägget att de upplever att 
personalen tar stor hänsyn till brukarens egna önskemål och åsikter. Inom särskilt 
boende känner 86 procent sig trygga vilket är 6 procentenheter lägre är föregående 
år. Inom hemtjänsten är det 92 procent som upplever sig trygga vilket är två 
procentenheter högre än föregående år. 80 procent av brukarna inom särskilt 
boende tycker att maten smakar bra, och andelen positiva svar har ökat med två 
procentenheter per år sedan 2018. Inom hemtjänsten upplever 89 procent av 
brukarna att man tar hänsyn till dennes åsikter och önskemål. 

De områden inom hemtjänsten där det har kommit färre positiva svar är att 51 
procent av brukarna besväras av ensamhet. Vidare upplever brukarna att de i lägre 
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utsträckning än tidigare kan påverka vilka tider de ska få sin hjälp. De områden 
inom särskilt boende där det har kommit färre positiva svar är att 79 procent av 
brukarna besväras av ensamhet.  Frågan kan ställas om varför så många känner sig 
ensamma. Är det en saknad av sin livskamrat eller att anhöriga och familj bor 
långt bort. Frågan kan också ställas om pandemins effekter kan ha givit ett mer 
negativt utfall. 

Endast 40 procent av brukare som bor på särskilt boende upplever goda 
möjligheter till utomhusvistelse. Det är 19 procentenheter lägre sedan 2018. Här 
kan frågan ställas till varför färre brukare upplever att de har en mindre möjlighet 
till att komma utomhus. Det har de senaste två åren minskat med cirka 10 
procentenheter per år. 

Jämfört med 2018 och 2019 är resultaten för Eksjö något sämre för året 2020. Ser 
vi till den sammantagna nöjdheten inom särskilt boende så är den 83 procent för 
2020, jämfört med 2019 då 91 procent av brukarna kände sig nöjda. Inom 
hemtjänsten är den sammantagna nöjdheten 94 procent, jämfört med året 2019 då 
96 procent av brukarna kände sig nöjda.  I jämförelse med riket och länet är 
resultatet bra för Eksjös del. 

Som ett led i äldreomsorgens kvalitetsarbete fortsätter arbetet ute i de olika 
arbetsgrupperna med fokus på övergripande nyckeltal. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Eddie Andersson, funktionschef vård och omsorg, 2021-02-
01 
Resultat av enkätundersökningen från Socialstyrelsen  
      

Utdrag:  
Socialchef 
Verksamhetsstrateg 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)  
Socialt ansvarig socionom (SAS) 
Enhetschefer inom äldreomsorgen 
Utvecklingsledare 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Socialberedningen 2021-02-10

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SocB § 5 Ej verkställda beslut q4 2020 
Dnr Socn 2020/80 

Beslut  
Socialberedningens förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar 

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.  

Under den här perioden finns det 4 ej verkställda gynnande beslut inom 
äldreomsorgen och 3 inom omsorg funktionshinder. De som står i kö till särskilt 
boende har samtliga har tackat nej vid erbjudande, en är avslutad, en är verkställd, 
en står kvar i kön. Gällande daglig sysselsättning så har verksamheten har inte 
kunnat ordna plats.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Carina Strandesjö, Socialt ansvarig samordnare, 2021-02-01. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Socialberedningen 2021-02-10

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Socialchef 
Funktionschef äldreomsorg och hälso- och sjukvård
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Socialberedningen 2021-02-10

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SocB § 6 Tillfällig stängning dagverksamhet 
Dnr Socn 2020/114 

Beslut  
Socialberedningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

att förlänga stängningen av dagverksamheterna Talgoxen, Elvings och Bobinen 
från och med 2021-03-01 till och med och med 2021–04–05,  
 
att öppning kan ske 2021-04-06 under förutsättning att vaccination av 
målgruppen har erbjudits, samt 
 
att beslutet kan omprövas tidigare eller förlängas av socialberedningens presidium 
utifrån förändrade rekommendationer från folkhälsomyndigheten.  
 
Ärendebeskrivning  
Eksjö kommun har dagverksamhet Talgoxen, som riktar sig till personer med en 
demensdiagnos. Verksamheten är lokaliserad på Mariebergs särskilda boende.  
Biståndets syfte är att ge avlastning för anhöriga som vårdar sin närstående i 
hemmet, eller för att bryta isoleringen för de personer som lever ensamma. Det är 
i dag 16 personer med biståndsbeslut som besöker Talgoxen 2 dagar i veckan. Det 
är som mest 7 personer per dag på verksamheten. 

Dagverksamheterna på Elvings och Bobinen vänder sig till dem som behöver 
bryta isoleringen och för avlastning till anhöriga. Bobinen är öppet 1 dag per 
vecka och det är 4 personer som har biståndsbeslut för social dagverksamhet. På 
Elvings är det 6 personer som har biståndsbeslut. Elvings är öppet 2 dagar per 
vecka.   

De personer som besöker dagverksamheterna tillhör riskgrupper och i dessa 
grupper har vaccination mot Covid-19 påbörjats. Det innebär att risken att bli 
allvarligt sjuk av Covid-19 bedöms vara liten.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Patrik Hedström, socialchef, 2021-01-14. 
      

Utdrag:  
Socialchefen
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Socialberedningen 2021-02-10

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SocB § 7 Tillfällig stängning av Retrobutiken 
Dnr Socn 2020/149 

Beslut  
Socialberedningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

att från och med 2021–03–01 öppna Retro – secondhandbutik. 

Ärendebeskrivning  
Retro - secondhandbutik som finns på I12-området är en daglig verksamhet.  

Retro-butiken har tagit fram en handlingsplan hur butiken ska anpassas till 
pandemilagen. Bland annat finns plexiglas vid kassan och personalen har visir. Det 
finns möjlighet att ta emot 55 besökare samtidigt, men man väljer att släppa in 
max 20 åt gången. Det finns handsprit utsatt och golvmarkeringar med 2 meters 
avstånd på flera ställen i butiken. Korgar tvättas varje dag och spritas av innan ny 
kund får en korg. Det kommer också att finnas skyltning utanför butiken med 
information till kunder. Handledare finns på plats i butik. 

Beslutet kan komma att omprövas av socialberedningen utifrån nya 
rekommendationer från folkhälsomyndigheten. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Patrik Hedström, socialchef, 2021-01-14. 
      

Utdrag:  
Funktionschef Individ och familjeomsorgen 
Socialchefen
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Socialberedningen 2021-02-10

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SocB § 8 Tillfällig stängning av Cafe i12 - 
Dnr Socn 2020/187 

Beslut  
Socialberedningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar  

att förlänga stängningen av Café i12 från och med 2021-03-01 till och med och 
med 2021–04–05. 

Ärendebeskrivning  
Café i12 som finns på I12-området är en daglig verksamhet.  

Den planering som finns just nu är att målgruppen i fas 2 ska ha erbjudits vaccin 
till 2021-04-01. Beslutet kan omprövas tidigare eller förlängas av 
socialberedningen utifrån förändrade rekommendationer från 
folkhälsomyndigheten. 

Den dagliga verksamheten har hela tiden varit öppen, och påverkas inte av detta 
beslut.   

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Patrik Hedström, socialchef, 2021-01-14. 
      

Utdrag:  
Funktionschef Individ och familjeomsorgen 
Socialchefen
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Socialberedningen 2021-02-10

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SocB § 9 Rekvisition av Stärka insatserna för barn 
och unga med psykisk ohälsa 
Dnr Socn 2020/83 

Beslut  
Socialberedningen beslutar  

att godkänna rapporten. 

Ärendebeskrivning  
Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag fördelat statsbidrag till kommuner, där 
ibland Eksjö, för att stärka insatser för barn och unga med psykisk ohälsa under år 
2020.  
 
Bidragsmottagare ska innan 2021-02-15 återrapportera till Socialstyrelsen hur 
bidraget har använts och blir återbetalningsskyldig om medlen inte har använts 
enligt villkoren för statsbidraget. För Eksjö kommuns del har IFO använt hela 
statsbidraget om 295 040 kr i enlighet med bidragets syfte. 
 
Av blanketten för återrapportering av 2020 års statsbidrag för att stärka 
insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa framgår hur bidraget använts 
både för insatser till barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa samt för 
kompetenshöjning och samverkan. Exempelvis ingår IFO i projekt Förälder på 
avstånd, kompetensutveckling avseende barnsamtal och barnkonventionen har 
genomförts under året och samverkan med elevhälsan och familjecentralen har 
pågått och pågår även fortsatt för att stärka barn och ungas psykiska ohälsa. 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse av Åsa Löfkvist, verksamhetsutvecklare IFO, 2021-01-15. 
Återrapportering av 2020 års statsbidrag för att stärka insatserna för barn och 
unga med psykisk ohälsa. 
      

Utdrag:  
Funktionschef IFO
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Socialberedningen 2021-02-10

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SocB § 10 Rekvisition av Stärkt bemanning inom 
den sociala barn- och ungdomsvården 
Dnr Socn 2020/85 

Beslut  
Socialberedningen beslutar  

att godkänna rapporten. 

Ärendebeskrivning  
Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag fördelat stimulansmedel till kommuner, 
där ibland Eksjö, för att stärka bemanningen inom den sociala barn- och 
ungdomsvården. Det är en satsning som pågår under åren 2016 - 2020. 
Stimulansmedlen avser den sociala barn- och ungdomsvårdens 
myndighetsutövande verksamheter i syfte att användas för att:  
•     öka antalet socialsekreterare 
•     öka antalet arbetsledare 
•     öka antalet administratörer för att frigöra tid för socialsekreterare eller 
arbetsledare i deras arbete med myndighetsutövning. 

Beslutsunderlag  
Återrapportering av 2020 års statsbidrag för att stärka insatserna för barn och 
unga med psykisk ohälsa. 
Tjänsteskrivelse av Åsa Löfkvist, verksamhetsutvecklare IFO, 2021-01-15. 
      

Utdrag:  
Funktionschef IFO

19



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Socialberedningen 2021-02-10

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SocB § 11 Projekt socialt stöd 
Dnr Socn 2019/184 

Beslut  
Socialberedningen beslutar  

att godkänna rapporten. 

Ärendebeskrivning  
HIA – Hälsa integration arbete 
Rådande läge inom HIA Maj 2020 

 Verksamhet har nyligen förändrat sitt grunduppdrag från 
Omsorgsverksamhet/arbetsmarknadsverksamhet till att riktas rent mot 
arbetsmarknad. 

 Genomlysning slutförd – framkom brister i rutiner, riktlinjer, arbetssätt 
samt att verksamheten stod i ett läge med kö och ärenden som riskerar 
vite pga. att de ej verkställt inom 3 månader. 

 Distans i samverkan med myndigheten internt – resultat av bristfällig 
kunskap om varandras befogenheter och uppdrag – inte optimalt resultat. 

 Brist i samverkan med Arbetsförmedlingen (AF) 
 Avstånd i samverkan med svenska för invandrare (SFI) 
 Lång kö på ärenden in till HIA – resultat av långa placeringar, otydliga 

uppdrag samt hög frekvens av anställningar med anställningsstöd som 
varat under många år. 

Nuläge februari 2021 
 Processarbetet avseende rutiner, riktlinjer och ökad effektivitet gällande 

ärenden har påbörjats. Arbetet pågår just nu 2021 med att tydliggöra 
verksamheten för att öka effektiviteten, erbjuda fler insatser samt komma 
närmare myndighet, AF, SFI och Försäkringskassan (FK). 

 Genomgång av praxis gällande juridik avseende arbetsmarknadspolitiska 
insatser samt koppling till arbetet med försörjningsstöd. 

 Neddragning inom integration – nyanlända med hänvisning till att den 
målgruppen minskat och har förändrat karaktär vilket leder till att HIA 
behöver göra förändringar för att möta nya behov. 

 Neddragning av en arbetsterapeut inom verksamheten med hänvisning till 
uppdelningen av HIA från LSS/arbetsmarknad till ren arbetsmarknad. 

 Skapa gemensam syn på hur ärendegången fungerar för att kunna nå 
tydlighet för person. 

 Utveckling av strukturerad samverkan med viktiga funktioner såsom SFI, 
AF, FK och myndighetsfunktionen inom sociala sektorn. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Socialberedningen 2021-02-10

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 Tagit över ansvaret för feriepraktik med målet att öka samverkan mellan 
HIA och kommunens interna verksamheter.  

 Lokala överenskommelsen med AF har bidragit till att HIA byggt upp 
stabilitet i kontaktnät till AF vilket är en förutsättning för lyckad 
integration i arbetslivet. 

 Ökad samverkan med SFI – speciellt i samband med projekt Räkna med 
mig, 360 grader samt mötesstugan. 

 Riktade insatser i samverkan med SFI gällande individer med större 
utmaningar i sin språkliga utveckling – En coachtjänst som vi äskar medel 
för under sista halvåret 2021. 

 Samverkan med SFI gällande utbildningskoordinator samt nyttjande av 
den möjliga insatsen gemensamt för att öka samverkan och bygga 
konstruktiva processer. 

 Nära samverkan med myndighet samt delaktighet i deras utvärderingar 
vilket ger oss möjlighet att verka för utveckling av mer ”rättriktade” 
insatser. 

Reflektion  
För att kunna nå effektivitet inom kompetenshöjande verksamhet och målet 
minskat försörjningsstöd krävs samverkan både internt och externt. I dagsläget 
har vi en situation där HIA främst arbetar med dem som står längst från 
arbetsmarknaden, vilket är en ökande målgrupp. För att kunna ta sig närmare och 
lyckats in i arbetslivet måste processen vara begriplig för deltagare och det är av 
vikt att kunna se, tro och följa sin egen utveckling. Initialt 2020 fanns inte den 
tydligheten, vilket resulterat i oklarheter i hur individer utvecklas samt långa 
placeringstider där individer återkom med hög frekvens.  
 
I dagsläget är vi halvvägs i vår process, vilket varit en utmaning under rådande 
pandemi. Enheten är mer enad i sitt uppdrag. Även myndighet internt och externt 
gör förändringar för att möjliggöra tydlighet och effektivitet. Nyckelbegreppen i 
det här arbetet är kunskap och samverkan. Att organisatoriskt tillhöra sociala 
sektorn skapar närhet till Biståndsenhetens olika utredningsfunktioner och ökar 
effektiviteten i insatserna. 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse av Jill Ekdahl, enhetschef HIA, 2021-02-02 
      

Utdrag:  
Enhetschef HIA 
Funktionschef IFO
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Socialberedningen 2021-02-10

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SocB § 12 Äldreomsorg-särskilda boende 
Dnr Socn 2021/13 

Beslut  
Socialberedningens förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar 

att ett nytt särskilt boende om cirka 60 platser ska upprättas och vara anpassat för 
personer med kognitiv funktionsnedsättning, 

att boendet ska projekteras för byggnation i etapper, 

att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på möjliga platser för boendet i 
Eksjö tätort, 

att ge förvaltningen i uppdrag att utreda kostnaderna för drift gällande 
organisation (bland annat antal platser per avdelning, möjliga arbetssätt) utifrån 
kvalité och modern forskning,  

att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten att ersätta hemtjänst med 
plats på särskilt boende för brukare i område öster, 

att aktualitetspröva kön för trygghetsboende utifrån en högre hyresnivå vid 
eventuell nybyggnation, samt 

att aktualisera kommunens behov av olika boendeformer för privata aktörer. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse av Patrik Hedström, socialchef, 2021-01-29. 
      

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Socialchefen
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Socialberedningen 2021-02-10

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SocB § 13 Socialchefen informerar 
 

Beslut  
Socialberedningen beslutar  

att godkänna informationen. 

Ärendebeskrivning  
Mycket diskussioner kring vaccinationer just nu. Socialchefen har fattat beslutet 
att enhetschefer nära verksamhet ska kunna få vaccinera sig. Det gäller inte 
stabsfunktioner utan enhetschefer som finns ute i verksamheten.  

Ett öppet brev har kommit till kommundirektören och socialchefen från 
Vänsterpartiet. Vänsterpartiet vill att kommunledningskontoret och socialchefen 
ska redogöra för hur vaccinationerna av enhetschefer har gått till. Vilka är 
grunderna för beslutet, vem och när togs besluten? Socialchefen har fattat beslutet 
och vaccinationer har skett via anmälan till länk till vårdcentralen, precis som 
övrig personal som vill vaccineras gör. Brukarna inom verksamheten har 
vaccinerats först.  

Socialberedningen står bakom socialchefens beslut. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Socialberedningen 2021-02-10

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SocB § 14 Nationella yrkesresan 
Dnr Socn 2021/17 

Beslut  
Socialberedningen beslutar 

att delta i nationella yrkesresan, samt 

att anmäla ärendet till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning  
SKR (Sveriges kommuner och regioner) har bjudit in samtliga kommuner i landet 
att delta i ett nationellt samarbete benämnt yrkesresan. Samtliga kommuner måste 
avge svar på frågan till SKR senast den 15 februari, därav beslut i 
socialberedningen. Syftet är att förbättra en gemensam kunskapsstyrning. Målet är 
att kommunen ska få ytterligare kunskap, kraft och kompetens att utveckla 
socialtjänsten och därmed på sikt uppnå en jämnare och högre kvalitet för 
Sveriges socialtjänst.  

Erbjudandet innebär ett koncept för introduktion och kompetensutveckling för 
medarbetare i olika områden inom socialtjänsten. Yrkesresan innebär bästa 
tillgängliga kunskap i form av kvalitetssäkrat och uppdaterat innehåll från 
relevanta aktörer exempelvis Socialstyrelsen. Tillgång till läroplattformar och 
kursdagar i regional regi.  

Konceptet innehåller både digitalt lärande och fysiska utbildningsträffar som 
anordnas regionalt. Erbjudandet till landets alla kommuner innebär ett sjuårigt 
avtal och omfattar 5 yrkesresor. Den första yrkesresan riktar sig till handläggare 
som arbetar med socialt barn och ungdomsvård. Planerad med start hösten 2021. 

Kostnaden för tjänsten baseras på antalet invånare i kommunen och hur många 
kommuner som ansluter sig. Avgiften betalas årsvis till Sveriges Kommuner och 
Regioner. Priset för tjänsten är 1:33 kr per invånare förutsatt att samtliga 
kommuner i landet tackar ja till erbjudandet. Maxpriset för tjänsten blir 2,28 kr per 
invånare/år. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse av Patrik Hedström, socialchef, 2021-02-02. 

Utdrag: 
Socialchefen
Kommunstyrelsen
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Socialberedningen 2021-02-10

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SocB § 15 Rapporter 
 

Beslut  
Socialberedningen beslutar  

att godkänna rapporterna. 

Ärendebeskrivning  
Höglandets samordningsförbund har svarat på frågor från sociala sektorn hur 
kommunens kostnader för SE-coacher är. De eventuella kostnader som kan 
förekomma är vid utbildningar som ligger mellan 1000 kronor till 3500 kronor per 
person. IT-spåret har haft svårt att hitta relevanta praktikplatser på grund av 
pandemin covid-19.  

Regeringen har via Kammarkollegiet betalat ut 363 191 kronor till Eksjö kommun 
för teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus.  

Om fiber installeras i trygghetsboende kan omsorgsportalen utgöra ett 
komplement till hemtjänst. 

Slutrapport ”Ju mer vi har förberett desto bättre blir vården” En kartläggning av 
vården i livets slutskede vid länets SÄBO genomförd av länets 
pensionärsorganisationer 2020.
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Socialberedningen 2021-02-10

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SocB § 16 Anmälningsärenden 
 

Beslut  
Socialberedningenbeslutar    

att följande ärende anmäls. 

 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har lämnat ett yttrande kopplad till 
merkostnadsersättning från Socialstyrelsen till följd av covid-19. SKR 
rekommenderar att någon uppbokning för december månad inte ska ske i 
bokslutet för år 2020.  

Från SKR, cirkulär med ersättningar för kontaktfamiljer /stödfamiljer och 
kontaktpersoner LSS år 2021. 

Från SKR, cirkulär om ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga 
och vuxna, vårdnadsöverflyttningar med mera för år 2021.  

Vårdföretagarna Almega har skrivit till kommunen angående statsbidrag för att 
ekonomiskt stödja vården och omsorgen till följd av sjukdomen covid-19.
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