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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2020-11-18

 
  

SocB § 104 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut  
Socialberedningen beslutar  
 
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 
 
Ärendebeskrivning  
Ärende 16 Rapporter och ärende 17 anmälningsärenden utgår.
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 Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SocB § 105 Rörlig tid oktober 2020 
Dnr Socn 2020/71 

Beslut  
Socialberedningen beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Uppstarten av rörlig tid gick bättre än förväntat för oktober från att det stoppades 
2020-04-08 efter beslut om endast 1 arbetsplats per dag för personal togs. All 
rörlig tid återgick då till verksamheterna att disponera i egen verksamhet. 
Tillsättningsprocenten under oktober är en rekordnotering, om än blygsam, som 
hamnade på 86%.  

Den totala inskickade rörliga tiden motsvarar 3 heltidstjänster för perioden. Av 
det tillsattes tid motsvarande 2,66 heltidstjänster. Tid som ej tillsattes utan blev 
övertalighet i egen verksamhet motsvarar 0,44 heltidstjänster för oktober. 

Beslutsunderlag  
Sammanställning rörlig tid från Andreas Svensson, enhetschef Rekryterings- och 
bemanningsenheten 2020-11-03.                                                                    
Tjänsteskrivelse Rörlig tid oktober 2020 från Andreas Svensson, enhetschef 2020-
11-10. 
      

Utdrag:  
Enhetschef Rekrytering och bemanningsenhet
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 Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SocB § 106 Budgetuppföljning per 2020-10-31 
Dnr Socn 2020/56 

Beslut  
Socialberedningens förslag till beslut:  

Kommunstyrelsen beslutar 

att notera att Sociala sektorn prognostiserar en total negativ avvikelse mot budget 
med 17,8 mnkr, 
 
att notera åtgärder är vidtagna per verksamhet, samt  
 
att godkänna lämnad rapport. 
 
Ärendebeskrivning  
Sektorns driftutfall efter oktober var 390,6 mnkr, vilket motsvarar 87,8 procent av 
helårsbudgeten. Sektorns helårsprognos för driften är 462,5 mnkr vilket motsvarar en 
negativ avvikelse mot budget med 17,8 mnkr. Den procentuella avvikelsen mot 
budget i prognosen är 4,0 procent.  

 Äldreomsorg särskilt boende prognostiseras till en negativ avvikelse med 2,8 
mnkr, motsvarande 2,5 procent av budget. 

 Äldreomsorg ordinärt boende prognostiseras en negativ avvikelse med 0,5 
mnkr, motsvarande 0,6 procent av budget. 

 Kosten prognostiseras till en negativ avvikelse med 0,1 mnkr, motsvarande 
1,6 procent av budget. 

 Bemanningsenheten prognostiseras till en positiv avvikelse med 2,7mnkr, 
motsvarande 63,4 procent av budget. 

 Hälso- och sjukvården prognostiseras till en negativ avvikelse med 2,2 mnkr, 
motsvarande 6,6 procent av budget. 

 LSS/SFB prognostiserar en negativ avvikelse med 1,9 mnkr, motsvarande 1,9 
procent av budget. 

 Socialt stöd prognostiserar en negativ avvikelse med 16,5 mnkr, motsvarande 
18,7 procent av budget. 

 Sektorsövergripande och övrigt prognostiseras till en positiv avvikelse mot 
budget med 3,6 mnkr, motsvarande 21,2 procent av budget. 

 
Sektorns investeringsutfall efter oktober månad var 1,6 mnkr, vilket motsvarar 18,7 
procent av helårsbudgeten. Sektorns helårsprognos för 2(8) investeringarna är 3,8 
mnkr, vilket motsvarar 44,9 procent av budgeten. Total investeringsbudget för sociala 
sektorn uppgår till 8,5 mnkr. Införandet av nyckelfri hemtjänst har flyttats fram under 
året och börjar införas under hösten 2020 med fortsättning under inledningen av 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Socialberedningen 2020-11-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

2021. Inköp av vissa inventarier exempelvis sängar och madrasser till särskilt boende 
är på grund av covid-19 stoppat tillfälligt. 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Andreas Wigren, sektorsekonom 2020-11-12 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Socialberedningen 2020-11-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

SocB § 107 Verksamhetsplan och internbudget 
2021 
Dnr Socn 2020/153 

Beslut  
Socialberedningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till förvaltningen att till kommunstyrelsen 2021-01-19 redovisa en 
förvaltningsövergripande handlingsplan med åtgärder för att nå en budget i balans 
2021, samt 

att uppdra till förvaltningen att omgående genomföra åtgärder som inte kräver 
politiska beslut för att uppnå budget i balans 2021. 

Ärendebeskrivning  
Vid budgetuppföljningen per 2020-09-30 framkom kostnadsökningar som 
påverkar kostnadsnivåer även 2021 och som inte var kända vid 
budgetberedningen inför 2021. Dessa kostnadsökningar är framförallt 
IKE(interkommunal ersättning), migrationsverkets förändringar, placeringar inom 
socialtjänsten, försörjningsstöd och vuxenutbildningar. 

Kommunstyrelsen beslutade därför i § 264 2020-11-03, att ge förvaltningen i 
uppdrag att till kommunstyrelsen 2020-12-01 redovisa en 
förvaltningsövergripande handlingsplan med åtgärder för att nå en budget i balans 
2021. 

Första budgetuppföljningen för året görs efter februari. Med de indikationer som 
är kända nu görs en tidig, övergripande prognos för bokslut 2021 för sektorerna 
samt skatteintäkter och bidrag:  

Prognos budgetavvikelse 2021 (mnkr) 

 Barn- och utbildningssektorn -9,1 
 Sociala sektorn  -7,0 (-13,5) * 
 Samhällsbyggnadssektorn  0,1 
 Tillväxt- och utvecklingssektorn -1,6 
 Kommunledningskontoret  0,2 
 Resultatfond   2,5 
 Totalt sektorer                     -14,9 

Skatteintäkter och bidrag  6,6 

Totalt   -8,3 (-14,8) * 
* beroende på villkor för statsbidrag inom äldreomsorgen  
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Socialberedningen 2020-11-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Äldreomsorgen ska få ett specialdestinerat statsbidrag om 8,2 mnkr men villkoren 
för det är inte kända ännu. Beroende på om bidraget kan användas till befintlig 
verksamhet eller kräver utökning av verksamhet blir det skillnad i prognosen. 

Prognosen för skatteintäkter och bidrag är högre då det aviserade ökade generella 
statsbidraget inte medräknats fullt ut i budgeten (4 mnkr var medräknat av aviserat 
12 mnkr). Prognosen för skatteintäkter och bidrag är inte lika hög som skillnaden 
mellan aviserat och medräknat statsbidrag utan endast 6,6 mnkr högre än budget. 
Orsaken är att prognosen försämrats på grund av konjunkturen och att 
invånarantal är lägre än budgeterat, preliminärt invånarantal 1/11 2020 var 17 
invånare lägre (17 793 istället för 17 810), vilket medför ca 0,9 mnkr lägre 
skatteintäkter.  

Årets resultat är budgeterat till 31,4 mnkr eller 2,7 procent av skatteintäkter och 
bidrag. Med den översiktliga prognosen, utan andra åtgärder, blir resultatet 23,1 
mnkr (2,0 procent av skatter och bidrag) om statsbidraget för äldreomsorgen kan 
användas till befintlig verksamhet eller 16,6 mnkr (1,4 procent av skatteintäkter 
och bidrag) om bidraget kräver utökning av verksamheten. 

För att uppnå budget i balans vad gäller årets resultat krävs åtgärder om 8,3 mnkr 
eller 14,8 mnkr beroende på villkor för det specialdestinerade statsbidraget för 
äldreomsorg.  

När möjliga åtgärder för budget i balans undersökts inom förvaltningen finns 
möjligheter att dels pausa nya satsningar som lagts till i budget 2021 och dels att 
minska andra kostnader, där vissa förslag fanns med till budgetberedningen inför 
budget 2021.  

De kostnadsökningar som det preliminära budgetunderskottet beror på är i 
huvudsak inte personalkostnader men åtgärder för att nå en budget i balans 
behöver innefatta personalbemanning då största delen av kommunens kostnader 
är personalkostnader.  

Vissa åtgärder kräver mer utredning med konsekvensbeskrivningar och för att 
kunna presentera ett sammanhållet beslutsunderlag föreslås att samtliga åtgärder 
presenteras till kommunstyrelsen i januari.   

Åtgärder för att nå en budget i balans och som kan genomföras utan politiska 
beslut ska genomföras. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från kommundirektör Tord Du Rietz och ekonomichef Karin 
Höljfors 2020-11-12 
      

Utdrag:  
Kommundirektören
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Socialberedningen 2020-11-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SocB § 108 Verksamhetsplan och internbudget 
2021 
Dnr Socn 2020/153 

Beslut  
Socialberedningens förslag till beslut:  

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna verksamhetsplan och internbudget 2021 för sociala sektorn, samt 

att notera att eventuellt riktat statsbidrag till äldreomsorgen inte är beaktat i 
internbudgeten för 2021. 

Ärendebeskrivning  
I mars 2018 beslutade kommunfullmäktige (Kf § 54, 2018-03-22) att anta en ny 
vision för Eksjö kommun, Alla är vi Eksjö kommun. I december 2018 antog 
kommunfullmäktige (Kf § 73, 2018-12-11) en policy för styrning och ledning. I 
oktober 2019 (Kf § 397, 2019-10-24) godkände kommunfullmäktige 
kommunprogrammet för den hållbara, nära och aktiva kommunen 2020–2023. 
Kommunstyrelsen beslutade i mars 2020 att godkänna sektorernas övergripande 
verksamhetsplaner (Ks § 37, 2020-03-03) för år 2020. Verksamhetsplanerna ska 
revideras och tas upp för beslut årligen inför varje nytt år.  

Eksjö kommuns budgetarbete består av tre olika huvudsteg. I steg 1 har 
kommunfullmäktige fastställt budgetdirektiv inför planperioden 2021–2023 (Kf § 
76, 2020-04-23) för att i juni fattat beslut om förvaltningsram (Kf § 130, 2020-06-
16). I steg 2 har kommunfullmäktige beslutat om sektorsramar för respektive 
sektor i Eksjö kommun (Kf §186, 2020-10-22). I steg 3, internbudgetprocessen, 
gör respektive sektor en internbudget för 2021.  

I Eksjö kommuns policy för styrning och ledning framgår att sektorerna ska 
upprätta en verksamhetsplan där det ska framgå  

 Vad grunduppdraget är och hur kvalitetssäkring av grunduppdraget ska 
göras.  

 Vad sektorn ska göra för att bidra till att effektmålen i 
kommunprogrammet ska uppnås. 

 Om det finns andra utvecklingsarbeten som behöver fokuseras på.  
 Internbudget 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Socialberedningen 2020-11-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Eksjö kommuns styrning och ledning ska ses som en ständigt pågående process 
med att analysera, planera, genomföra och följa upp. Processens utformning kan 
se olika ut beroende på vilken organisatorisk nivå verksamheten befinner sig på, 
men ansvaret och arbetssättet omfattar samtliga organisatoriska nivåer. 

Revidering av verksamhetsplan 
Sektorn har i verksamhetsplanen för 2021 valt att behålla beskrivning av 
grunduppdrag och effektmål med dess kvalitetssäkring från föregående år. Mindre 
justeringar är gjorda för förtydligande av planen och med tillägg i 
omvärldsanalysen av covid-19 och kommande förändring av socialtjänstlagen. 

Internbudget 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-22 (Kf §186) beslutade 
kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag till budget. I 
kommunstyrelsens budget (Ks §224, 2020-09-29) framgår att till sektorns ram 
uttala 

 att resurser tillförs för beräknat ökade hyror och volymer inom äldre- och 
funktionshinderomsorg samt socialt stöd 

 att resurser för att minska ensambemanning inom särskilt boende tillförs 
från 2021 

 att resurser för utbildning i demensvård tillförs 
 att intäkter från äldreomsorgsavgifter ökar med fler brukare 
 att effektivisering ska ske inom daglig verksamhet 
 att åtgärder vidtas för att minska kostnaderna för försörjningsstöd 
 att resurser tillförs för minskade integrationsmedel 
 att resurser för 2 ungdomslotsar tillförs under hela planperioden samt 

ytterligare 2 ungdomslotsar under 2021–2022 
 att effektivisering av fastighetskostnader ska ske 

Kommunfullmäktige har också beslutat att, om beslut tas i riksdagen om nya 
statsbidrag för äldreomsorgen i budgeten för 2021–2023 om minst 0,9 mnkr som 
kan användas till bemanning inom äldreomsorgen, flytta utökningen om 0,9 mnkr 
i befintlig ram från sociala sektorn till barn- och utbildningssektorn för utökad 
bemanning i grundskolan.  

Utöver ovanstående finns det beslut i tidigare års budgetprocesser som innebär 
förändringar i budgetram för sociala sektorn mellan 2020 och 2021, däribland 
minskningar inom ordinärt boende och hälso- och sjukvårdsorganisationen. 
Inriktningsbeslut om gruppbostad istället för personlig assistans enligt LSS och att 
bemanningen inom gruppbostäder och bostad med särskild service ska ses över 
för att sänka kostnaderna. Genomlysa verksamheterna inom socialt stöd och 
sänka kostnaderna samt att den totala organisationsförändringen inom sociala 
sektorn ska ge ökade effekter till 2021.  
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Socialberedningen 2020-11-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Driftsbudget 
Sociala sektorns startram 2020 var 443,4 mnkr och startram 2021 är 446,2 mnkr. 
Förändringen kan sammanfattas i följande orsaker: 

Vad Belopp 
Startram 2020 443,4 mnkr 
Förändringar pga löneökningar, 
kapitalkostnader +1,5 mnkr 
Politiska prioriteringar, nuvarande 
kvalitet +9,4 mnkr 
Politiska prioriteringar, ökad 
ambition +1,9 mnkr 
Politiska prioriteringar, 
neddragning/effektivisering -10,0 mnkr 
Startram 2021 446,2 mnkr 

 

Investeringsbudget 
Sektorns investeringsram uppgår till 2,4 mnkr år 2021.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse av socialchef Patrik Hedström, tf sektorsekonom Simon 
Lennermo och verksamhetsstrateg Carola Walfridson från 2020-11-11.           
Verksamhetsplan och internbudget 2021 sociala sektorn. 
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Socialberedningen 2020-11-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SocB § 109 Projekt socialt stöd 
Dnr Socn 2019/184 

Beslut  
Socialberedningen beslutar  

att godkänna redovisningen av planerade och vidtagna åtgärder. 

Ärendebeskrivning  
Socialberedning har gett Funktionschef Individ- och Familjeomsorg (IFO) i 
uppgift att för delprojekt öppenvård och förstärkta team samt Biståndsenheten 
barn och unga, Behandlingsenheten samt Enheten för stöd och återhämtning, 
återrapportera vilka aktiviteter som är aktuella samt vilka resultat som uppnåtts för 
att uppnå effekterna som beslutats för IFO.    

Denna lägesrapport presenteras varje för genomlysningen aktuell verksamhetsdel 
var för sig, vilket ger en samlade bedömning av tillståndet och utvecklingen inom 
socialtjänstens individ- och familjeomsorg (IFO). Resultatet baseras på aktuella 
enhetschefers rapporter och statistik. I delårsbokslut 2020 finns fördjupad 
information om verksamhetsutveckling, kvalitetsuppföljning och hur IFO uppnår 
målen enligt Kvalitetsplan 2020. 

Inom Biståndsenheten barn och unga har antalet inkomna anmälningar om oro 
för barn ökat från 576 år 2017 till 851 år 2020 under perioden januari-oktober. 
Utredningarna har under samma period ökat från 253 till 301.  

Det har varit en hög arbetsbelastning för handläggarna över tid. Prioriteringar av 
ärenden görs kontinuerligt. Ett stort antal ärenden med omfattande och komplex 
problematik hanteras. För att minska placeringar verkställs ofta 
öppenvårdsinsatser under utredning. Ibland med 
observations/utredningsuppdrag. 

Antalet barn och unga som placerats enligt Lagen om vård av barn och unga 
(LVU) har ökat från 10 stycken år 2017 till 16 stycken i oktober 2020. Ökning 
beror till stor del på problematik runt heder och migration. Många barn är 
placerade utifrån familjesituationen där omfattande insatser på hemmaplan inte 
varit tillräckliga. Med omfattande insatser kan förhindras vård utanför egna 
hemmet i placeringsnära insatser. Arbete pågår med att plocka hem ungdomar. 
Arbetet är tidskrävande, försvåras på grund av brist på egna bostäder, 
nätverksarbete samt restriktioner runt permissioner hos Statens 
Institutionsstyrelse (SIS). Arbete pågår även för att omplacera till vård för 
barn/ungdomar som inte längre har samma vårdtyngd.   
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Socialberedningen 2020-11-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Inom Behandlingsenheten har antalet öppenvårdsärenden ökat från 78 år 2017 till 
132 år 2020. 26 procent av dessa kommer ur migrationen. Det är en ökning av 
stora omfattande insatser med tungt vårdbehov. Öppenvårdsärenden har ändrat 
karaktär, tar mycket tid för att minska placeringar. Personalresurser förs över från 
vuxenbehandling till familjebehandling. Det utförs förstärkt/kompensatoriska 
insatser för att förhindra placeringar. 

Inom enheten för stöd och återhämtning LSS/SoL är ungefär 25 procent av 
ärendena kopplade till migration. Behovet av insatser i kombinationer SoL-LSS 
har fått en högre vårdtyngd då det förekommer att både barn och föräldrar har 
svår problematik. Insatser är av mer individuell karaktär som behöver skräddarsys 
och ofta ges ett kompensatoriskt stöd. Arbetet kräver mycket samordning och en 
närhet mellan olika aktörer. Korttidsdelarna inom verksamheten kliver fram och 
arbetar mer med föräldrastöd och grundstruktur riktat mot hemmet. Detta för att 
möjliggöra en insatsgivare istället för två - optimera resurser. Föräldrar har ibland 
svårt att knyta an/hantera för många vårdgivare. En frågeställning är 
boendeformer för barn, ska det vara en boendeform istället för/i kombination 
med korttidsavslastning?   

Intern samordning – projekt socialt stöd 
Arbetssättet är nu implementerat för personalen inom verksamheterna. 
Samverkan kräver tid, många aktörer är involverade. Flera placeringar bedöms ha 
kunnat undvikas genom omfattande stödinsatser på hemmaplan som har 
samordnats. Vi har en flexibel myndighetsutövning och verkställighet som snabbt 
växlar upp och anpassar sig till behov och akuta situationer. 

Kvalitetsplaner från planering till förbättring 
IFO:s Kvalitetsarbetet för 2020 regleras och styrs av kvalitetsplanerna som blir 
vägvisare. Utifrån de mål för kvalitet som klargörs i planerna, analyseras och 
redovisas resultat och effekt i resultatdialoger och i halv- och helårsbokslut till 
socialnämnden. Den enhetlig struktur för kvalitetsarbetet är en tredelad 
samordning av IFO:s verksamhetsdelar indelat i Biståndsenheten, Omsorgen och 
Socialt stöd. Kvalitetsplanerna anger mål för hur de tre områdena under 2020 ska 
arbeta för att utveckla och kvalitetssäkra det handläggnings- och 
verkställighetsarbete som bedrivs utifrån målgruppernas behov.  
 
IFO svarar för sin egenkontroll och dess redovisning. Egenkontroll innebär 
systematisk uppföljning och utvärdering av de egna verksamheterna samt kontroll 
av att de bedrivs med kvalitet och rättssäkerhet enligt lagstiftning, de processer 
och rutiner som ingår i verksamhetens ledningssystem. 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse av Funktionschef IFO Carina Andersson från 2020-11-20 
Uppföljning upphandling hvb- barn och unga av verksamhetsutvecklare IFO Åsa 
Löfkvist 2020-11-06  
Uppföljning Beslutsråd av verksamhetsutvecklare IFO Åsa Löfkvist från 2020-10-
16 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Socialberedningen 2020-11-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
      

Utdrag:  
Funktionschef IFO
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Socialberedningen 2020-11-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SocB § 110 Projekt socialt stöd 
Dnr Socn 2019/184 

Beslut  
Socialberedningen beslutar  

att godkänna redovisning av planerade och vidtagna åtgärder.  
 

Ärendebeskrivning  
Socialberedning har gett Funktionschef (Individ och Familjeomsorgen) IFO i 
uppgift att för delprojekt HIA, integration och ekonomiskt bistånd IFO, 
återrapportera vilka aktiviteter som är aktuella samt vilka resultat som uppnåtts för 
att uppnå effekterna som beslutats för IFO.   

Försörjningsstöd 
Försörjningsstöd har under året ett högt inflöde av nybesök, vilket påverkat både 
arbetsmängd och budget för ekonomiskt bistånd.  I dagsläget har det ordinarie 
försörjningsstödet 316 aktuella ärenden, cirka 40 ärende per handläggare. 
Handläggningen sker idag utifrån prioriteringar beroende på vad den enskildes 
problematik består av. Uppdelningen är gjord utifrån huruvida den enskilde står 
nära eller långt ifrån arbetsmarknaden och även utifrån hur stor insats ärendet 
kräver handläggningsmässigt. Under en längre tid har det inte funnit parter att 
samverka med då Arbetsförmedlings kontor i Eksjö har stängt, Försäkringskassan 
omorganiserats och då avdelningen Hälsa Integration Arbete (HIA) inte haft rätt 
inriktning. Vi ser nu med tillförsikt på allt som händer och att äntligen få 
möjlighet till insatser som har är en försättning att människor ska kunna bli 
självförsörjande. 
 
Lägesbeskrivning HIA processarbete och samverkan 
Det inledande och nu pågående förändringsarbetet avseende rutiner, arbetssätt 
och metoder inleddes i september 2020. HIA:s coachgruppen har börjat 
formulera sina rutiner, definiera insatser, innehåll och insatstider med mål att 
arbeta likvärdigt, tydligt och effektivt. 
 
Dialog förs inom IFO hur man ska kunna nå ökat flöde av individer kopplade till 
kompetenshöjande verksamhet enligt (Socialtjänstlagen) SoL samt även 
konstruktiva sätt att bedriva beredskapsanställningar med anställningsstöd. 
Arbetet tar dock tid. Delningen av verksamheten i (Lagen om stöd och service) 
LSS och SoL arbetsmarknad är förhållandevis nytt. De nya perspektiven, rutinerna 
och arbetssätten behöver både bli klara samt pågå en tid, för att effekterna ska 
kunna utvärderas. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Socialberedningen 2020-11-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Samtliga huvudmän såsom Svenska För Invandrare (SFI), Komvux, 
grundskola/gymnasiet, Arbetsförmedlingen (AF), Försäkringskassan (FK) och 
sjukvården är viktiga aktörer för att nå lösningar. Målet är att utveckla 
konstruktiva insatser och samverkan för prioriterade områden såsom språksvaga 
och individer med utökat integrationsbehov.  

Feriepraktiken har integrerats i HIA:s verksamhet i syfte att både kunna medverka 
i förbättrade förutsättningar för kommunens framtida 
kompetensförsörjningsbehov men även för förbättrad samverkan gällande 
praktiker över hela året samt övriga målgruppers behov. 

Lägesbeskrivning HIA integration och samverkan 
I nuläget har HIA 75 aktuella ärenden inom integration. Utöver det pågående 
arbetet på HIA har en parallell process pågått att få organisationen som haft 
ansvar för nyanlända och integration styrts om till att ingå i befintlig verksamhet. 
Det har inneburit att resurser som lotsar flyttats till öppenvården och resurser 
med fokus på förebyggande arbete har avslutats. Samarbetet som upprättas med 
Arbetsförmedlingen innebär konkreta åtgärder i form av samarbete mellan 
handläggare från Arbetsförmedling och socialtjänst på plats i Eksjö, individuella 
möten med enskilda som är inskrivna hos båda parter och gemensam planering 
för aktuella individer. 

Eksjö kommun kommer även att ansöka om utbildningskoordinator hos 
Arbetsförmedlingen som en resurs för att vägleda människor in i rätt insatser. 
Ytterligare resurs som Eksjö kommun nu fått tillgång till är en 
samverkanskoordinator som kommer arbeta med samverkan mellan kommun, 
Arbetsförmedling, region Jönköpings Län och Försäkringskassa. 

Systematisk uppföljning 
Utgångspunkten är att det är ett gemensamt arbetssätt för IFO är att alltid ha 
brukaren i fokus, att det viktigaste kvalitetsarbetet sker av medarbetarna närmast 
brukarna. Kvalitetsarbetet ska vara mätbart både för brukare och medarbetare och 
delaktighet och gemensamt ansvar är ledord i utvecklingsarbetet. IFO har under 
året följt alla delar för uppföljning enligt beslutade Kvalitetslinjer för 
verksamheterna. 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse av funktionschef IFO Carina Andersson från 2020-11-09. 
      

Utdrag:  
Funktionschef IFO
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Socialberedningen 2020-11-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SocB § 111 Feriepraktik 2021 
Dnr Socn 2020/152 

Beslut  
Socialberedningen förslag till beslut: 

Kommunstyrelsen beslutar  

att höja feriepraktiklönen till 60 kr per timme för år 2021 inom befintlig 
budgetram, 

att om ansökningarna är fler än tillgången på grund av ekonomiska ramar till 
praktikplatserna när grundvillkoren uppfyllts, ska detta anmälas till 
kommunstyrelsen för omprövning av budgeterade resurser. 

Ärendebeskrivning  
Feriepraktiken är en handledd praktik, utöver ordinarie verksamhet, i kommunala 
verksamheter där ungdomen får en första inblick i arbetslivet. Den ger även en 
möjlighet för kommunens arbetsplatser att intressera ungdomen för framtida val 
av utbildning och anställning inom kommunen. 

Inför feriepraktik 2021 har HR-avdelningen sammanställt feriepraktiklönerna hos 
övriga kommuner i länet. I jämförelse ligger Eksjö kommun bland de lägsta, men 
samtidigt är vi en av fåtal kommuner som erbjuder feriepraktikplats till samtliga 
sökande. HR-avdelningens förslag på lönesättning inför 2021 är att vi höjer 
timlönen från 52,90 till 60 kr/timme för att bättre stämma överens med lönenivån 
i länet. Eksjö kommun hamnar då på medelnivå i länet.  

Inför feriepraktik 2021 har HR-avdelningen sammanställt feriepraktiklönerna hos 
övriga kommuner i länet. I jämförelse ligger Eksjö kommun bland de lägsta, men 
samtidigt är vi en av fåtal kommuner som erbjuder feriepraktikplats till samtliga 
sökande. HR-avdelningens förslag på lönesättning inför 2021 är att vi höjer 
timlönen från 52,90 till 60 kr/timme för att bättre stämma överens med lönenivån 
i länet. Eksjö kommun hamnar då på medelnivå i länet.  

De antal platser som finns tillgängliga ett normalår inom kommunens 
verksamheter är runt 120 st. Runt 15 platser i östra kommundelen är svårtillsatta 
då fåtal ungdomar vill ha plats där. Efter årets Covid -19, då vi letade fram nya 
platser, har antalet möjliga platser inom kommunen ökat till runt 160 platser. 
Detta stämmer ganska bra med det antal ungdomar vi har budget att anställa på 
feriepraktiken med den nya högre lönenivå, då det behövs fler platser än sökande 
för att pussla ihop rätt ungdom på lämplig plats. Matchningen bedöms viktig 
utifrån att feriepraktiken som regel är ett av de första arbetena målgruppen. 
Företeelsen feriepraktik kan även positivt påverka vårt framtida rekryteringsbehov 
av personal.  
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Socialberedningen 2020-11-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Resonemang har förts om olika alternativ att se på löner och frekvens av möjliga 
feriepraktiker i samverkan med HR enligt nedan: 

 Första alternativet för kommande år är att behålla nuvarande lönenivå 
med den normala löneökningen på 2 Procent ger ny lön 2021 på 54 kr per 
timme, vilket ger utrymme för ca 145 platser och innebär att inte alla som 
söker kommer erbjudas plats. Detta medför dock att Eksjö kommun 
ligger bland de med längst löneläge för feriepraktiker i länet.  

 Andra alternativet är att höja lönen till 60 kr per timme, vilket även detta 
innebär att inte alla som söker kommer kunna erbjudas plats. Men det 
möjliggör bättre matchning till de platser som finns samt medför ett medel 
löneläge i jämförelse med övriga kommuner i länet. Det verkar även för 
god marknadsföring av kommunen som arbetsgivare samt troligen en för 
feriepraktikanten god upplevelse av sin placering.  

 Tredje alternativet är att öka budgeten för att möjliggöra att alla som söker 
ska erbjudas plats. Detta innebär att vi även måste anställa handledare som 
är med ungdomar på de externa platserna (dessa enligt avtalsenliga löner 
då de går in på timanställningar). Detta förslag innebär en ökning av 
budget för feriepraktiken med ca 380 tkr då vi inte är garanterade något 
bidrag från Arbetsförmedling eller Regionen framöver. Det innebär även 
risk att vi kommer få ungdomar som blir missnöjda med sin matchning 
eftersom flexibiliteten i matchningen då uteblir.  

 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse av enhetschef Jill Ekdahl 2020-11-10.  
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Funktionschef IFO 
Enhetschef HIA
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Socialberedningen 2020-11-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SocB § 112 Ej verkställda beslut kvartal 3 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 § och genom lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 28 f-g §§ skyldighet att till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rapportera in gynnande beslut enligt 4 
kap 1 § SoL och 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 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. 

För innevarande period finns ett ärende gynnande beslut inom äldreomsorgen 
som inte verkställt på fem månader. Personen har blivit erbjuden men inte hunnit 
flytta in.   

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Carina Strandesjö, Socialt ansvarig samordnare, 2020-11-02 
      

Utdrag:  
Socialt ansvarig socionom 
Socialchefen 
Kommunfullmäktige
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Socialberedningen 2020-11-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SocB § 113 Säkring av gravsten - Hilding 
Johanssons gravsten 
Dnr Socn 2020/151 

Beslut  
Socialberedningen beslutar:  

att uppdra till funktionschef vård & omsorg tillse att Hilding Johanssons gravsten 
säkras, samt 

att kostnaden belastar av Hilding Johansson fonderade medel. 

Ärendebeskrivning  
Hilding Johansson donerade, i sitt testamente, medel till en fond som förvaltas av 
Eksjö kommun. Avsikten med fonden är att använda avkastningen till 
trivselskapande åtgärder för brukarna på särskilda boendet Solgården i Ingatorp. 

Gravstenen vid Hilding Johanssons grav behöver säkras, alternativt plockas bort. 
En säkring av gravsten kostar 1000 kronor. Likaså skötsel av gravsten behövs och 
kostar 1350 kronor. 

2015-11-18 §171 beslutade Socialnämnden att använda fonderade medel för att 
säkra den givarens gravsten och skötsel. Sociala sektorn föreslår därför att säkring 
av Hilding Johanssons gravsten administreras på samma sätt, dvs. genom att 
använda av Hilding Johanssons fonderade medel för att säkra hans gravsten.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse av funktionschef vård och omsorg Eddie Andersson från 2020-
10-30 
Inkommen skrivelse från Södra Vedbo Pastorat 2020-10-20. 
      

Utdrag:  
Funktionschef vård och omsorg
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Socialberedningen 2020-11-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SocB § 114 Höglandets samordningsförbund 
Verksamhetsplan 2021, Budget 2021-2023 
Dnr Socn 2020/150 

Beslut  
Socialberedningens förslag till beslut:  

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna synpunkterna på verksamhetsplanen.  

Ärendebeskrivning  
Samordningsförbundet ska stödja samverkan och kan ge stöd till insatser som 
utförs av huvudmännen som hjälper personer i yrkesverksam ålder att få, eller 
förbättra, förmågan att arbeta. I samordningsförbundets uppdrag finns både 
individinriktade och strukturövergripande insatser. Samordningsförbundets 
huvudsakliga målgrupp för den finansiella samordningen är personer mellan 18–
64 år som är i behov av samordnande rehabiliteringsinsatser från minst 2 parter 
och som uppbär eller riskerar att få offentlig försörjning. Samordningsförbundets 
parter har i uppdrag att arbeta för jämställdhet. Ett övergripande mål för 
höglandets samordningsförbund är att erbjuda likvärdig arbetslivsinriktad 
rehabilitering till kvinnor och män i förbundets verksamheter.  

Samordningsförbundets leds av en styrelse bestående av 9 ledamöter med 
personliga ersättare. Till sin hjälp har styrelsen en förbundschef som arbetar 75%. 
Tjänster för ekonomi och personaladministration köps från Region Jönköpings 
län.  

Samordningsförbundet ska bedriva verksamhet inom ramen för tilldelade 
ekonomiska medel. Samordningsförbundet ska hela tiden ha en sådan likviditet att 
det vid varje enskilt tillfälle kan finansiera utbetalningar i enlighet med beslut som 
har tagits av finansiering av verksamheten.  

Förvaltningens synpunkter på verksamhetsplanen 2021, samt 
budget 2021–2023  

Utbildningar för coacher i länet genomförs efter behov. I delar av kostnaden 
framkommer att det ska betalas av respektive deltagares arbetsgivare. Hur ser 
utbildningsbehovet ut för coacherna 2021–2023, och vilka ungefärliga kostnader 
innebär det för Eksjö kommun? 

Intensionen med IT-spåret är positivt. Men innan nästa steg i processen tas 
behöver samordningsförbundet utreda mer varför har det blivit en minskning av 
förfrågningar om studiebesök? Vad är orsaken till att arbetet med att hitta 
praktikplatser har försvårats?  
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Socialberedningen 2020-11-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Eksjö kommun föreslår också att invänta skrivelsen om de studerandes 
försörjning som har lämnats till social-, arbetsmarknads – och 
utbildningsdepartementet.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse av socialchef Patrik Hedström från 2020-11-10 
Verksamhetsplan 2021 och Budget 2021-2023 av Höglandets 
samordningsförbund från 2020-10-16   
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Socialchefen 
Höglandets samordningsförbund 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Socialberedningen 2020-11-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SocB § 115 Information socialchef 
 

Beslut  
Socialberedningen beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
Covid-19 är den största utmaningen i verksamheten just nu. Smittläget är 5 
smittade brukare inom vård och omsorgsverksamheten. Det har tillskapats 3 
särskilda covid-platser på korttiden. Kohortvård bedrivs, dvs speciell personal 
arbetar med de smittade. Det är en hög frånvaro bland personalen och en ständig 
uppföljning sker på hur läget är.  
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Socialberedningen 2020-11-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SocB § 116 Donationsfonder 2020 
Dnr Socn 2020/81 

Beslut  
Socialberedningen förslag till beslut. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna förslag till utdelning av kapital ur kontraktsprostens Nils Johan 
Sjöstedts gåvobrev.  

Ärendebeskrivning  
Enligt uppgift från ekonomikontoret finns det 11 785 kronor att fördela. Eksjö 
kommun har från Länsstyrelsen i Östergötland 2016-06-29 fått tillstånd att 
förbruka stiftelsens medel enligt 6 kapitlet 5 § stiftelselagen (1994:1220).  Enligt 
beslutet är det möjligt att förbruka tillgångarna till förmån för stiftelseändamålet 
eller i förekommande fall ett närliggande syfte. Nya riktlinjer för Eksjö kommuns 
förvaltade stiftelser med anvisningar, beslutades av kommunfullmäktige  
2017-11-16. 

Enligt fondens gåvobrev som är från 1855 ska medel fördelas till bland annat som 
julgåva åt fattiga, ålderstigna och välkända personer i staden. 

Beslutsunderlag  
Inkomna ansökningar  
Underlag från ekonomiavdelningen  
Sammanställning över Eksjö kommuns Förvaltade fonder  
      

Utdrag:  
Ekonomikontoret 
Sökande
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