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SocN § 2 Internbudget och styrkort 2018
Dnr: 2017-SocN0019
Beslut
Socialnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta
att fastställa sociala sektorns internbudget 2018 enligt kommunfullmäktiges
beslut (Kf 2017-10-19, § 174, Dnr 2017-KLK0162) om sektorsram med
gjorda justeringar,
att notera att alla faktorer i prognosen tyder på att budgetramen kommer
överskridas i sociala sektorns internbudget, vilket kommer påverka sektorns
ekonomiska utfall 2018, samt
att notera att åtgärder beslutats (§ 3) i avsikt att minska underskottet.
Socialnämnden beslutar vidare:
att omfördela resurser från ordinärt boende till kostenheten och enheten för
stöd och återhämtning
att fastställa socialnämndens framgångsfaktorer och målsättningar för
socialnämndens styrkort 2018.
Ärendebeskrivning
På socialnämndens sammanträde i november redogjorde respektive
funktionschef för hur sektorns verksamheter har fungerat under 2017 och
vilka behov, möjligheter och utmaningar som finns inför 2018.
Detta för att nämnden skulle få ett underlag inför beslut av sociala sektorns
internbudget 2018. Sektorn har arbetat fram ett förslag till internbudget 2018
utifrån kommunfullmäktiges beslutade sektorsramar.
Vid nämndens sammanträde i december bordlades ärendet för framtagande
av ett djupare diskussionsunderlag. Nämnden har under ett extra
sammanträde fört diskussioner inför beslutet.
Förslaget per verksamhetsområde sammanfattas i nedanstående tabell.
Verksamhet
Äldreomsorg särskilt boende
Äldreomsorg ordinärt boende
Kosten
Bemanningsenheten
Hälso- och sjukvård
Stöd och service till funktionshindrade
(LSS/SFB)
Socialt stöd
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Startram, driftbudget 2018
99,0
96,4
3,7
3,2
30,7
84,8
79,8
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11,0
2,6
411,2
Startram, investeringsbudget 2018
3,3 mnkr

I samband med internbudgetarbetet har sektorn gjort ett förslag på styrkort
på nämndnivå som inbegriper nedanstående framgångsfaktorer.
Inom styrkort för utveckling och omsorg om barn- och unga
 Trygg och rättssäker myndighetsutövning
 Uppväxt och vård i trygg och invand miljö
Inom styrkort för utveckling och omsorg om vuxna
 Trygg och rättssäker myndighetsutövning
 Självständighet och delaktighet
 God tillgång till vård och omsorg i invand miljö med rätt insatser utifrån
behov
 Nöjda brukare
 Bostad med eget kontrakt
Bakgrund
Eksjö kommuns budgetarbete består av tre olika huvudsteg. I steg 1 har
kommunfullmäktige fastställt budgetdirektiv inför planperioden 2018-2020
för att i juni fattat beslut om förvaltningsram. I steg 2 har
kommunfullmäktige Kf 2017-10-19 § 174, beslutat om sektorsramar för
respektive sektor i Eksjö kommun. I steg 3, som budgetprocessen är inne i
just nu, ska sektorerna göra en internbudget för år 2018. Sociala sektorn har
arbetat fram ett förslag till internbudget 2018.
I kommunens budgetprocess har framgångsfaktorer till kommunstyrelsens
styrkort fastställts. Utifrån kommunstyrelsens styrkort har sociala sektorn
arbetat fram ett förslag till styrkort på nämndnivå.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Internbudget, 2017-12-05
Styrkort 2018, 2017-12-06
Utdrag:

Kommunstyrelsen
Sektorsekonom
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SocN § 3 Bokslutsprognos och åtgärder 2018
Dnr: 2018-SocN001
Beslut
Socialnämndens beslutar
att arbetet med att minska sjukskrivningarna, framförallt inom boende ska
prioriteras,
att en översyn av nu gällande arbetstidsavtal ska göras,
att en striktare bedömning av extra resurser utöver schemalagd
grundbemanning inom särskilt boende görs,
att kontraktering av bemanningspersonal (konsulter) ska beslutas av
sektorschef,
att lågtröskelboende ska finansieras inom ram,
att köp av öppenvård inte ska göras
att utreda möjlighet till funktionsutredningar inom försörjningsstöd inom
egen verksamhet, samt
att uppdra till sektorn göra en översyn av nivåer för beslut i
delegationsordningen.
att inte genomföra övriga åtgärdsförslag som presenterats i åtgärdslistan.
Ärendebeskrivning
Sociala sektorn har gjort en bokslutsprognos för 2018 utifrån rådande
omvärldsfaktorer och tilldelad budgetram. Det finns beslut utifrån ökade
behov och flera osäkerhetsfaktorer som prognostiseras leda till negativa
avvikelser jämfört mot budget.
Inom äldreomsorg ordinärt boende har de beviljade hemtjänsttimmarna
minskat under senare delen av 2017 och med nuvarande volym kommer
budgeten för beviljade hemtjänsttimmar att ge ett överskott 2018.
Inom särskilt boende prognostiseras ett underskott om 2 300 tkr efter de
åtgärder som vidtagits.
Inom stöd och service till funktionshindrade påverkas sektorns budget av
Försäkringskassans striktare bedömningar om personlig assistans samt
volymökningar inom flera områden, framför allt neuropsykiatri.
Inom socialt stöd är sektorns budget för barn-, ungdoms- och
vuxenplaceringar redan intecknad samt visar en negativ avvikelse, vilket
medför att eventuella nya placeringar under året kommer medföra ytterligare
en negativ avvikelse mot budget.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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En del av placeringarna beror på Försäkringskassans bedömningar om
personlig assistans i kombination med brist på bostäder.
Presenterad lista
Verksamhet
Äldreomsorg särskilt boende
Äldreomsorg ordinärt boende
Kostenheten
Hälso- och sjukvård
Stöd och service till
funktionshindrade (LSS/SFB)
Socialt stöd
Sektorsövergripande och övrigt
Summa exkl. flyktingvht
Flyktingverksamhet
Summa ink. Flyktingvht

Prognostiserad avvikelse
2 300 tkr
+
3 000 tkr
550 tkr
0 tkr
- 10 000 tkr
-

27 300 tkr

-

37 150 tkr
1000 tkr
38 150 tkr

Justerad lista
Verksamhet
Äldreomsorg särskilt boende
Äldreomsorg ordinärt boende
Kostenheten
Hälso- och sjukvård
Stöd och service till
funktionshindrade (LSS/SFB)
Socialt stöd
Sektorsövergripande och övrigt
Summa exkl. flyktingvht
Flyktingverksamhet
Summa ink. Flyktingvht

Prognostiserad avvikelse
0 tkr
+
250 tkr
0 tkr
0 tkr
- 10 000 tkr
-

19 700 tkr

-

29 450 tkr
1000 tkr
30 450 tkr

Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade (Ks 2017-12-06, § 291) om ett uppdrag till alla
sektorer att göra en bokslutsprognos för 2018 och redovisa denna i
nämnderna vid januarisammanträdet för vidare redovisning i samband med
att Kommunstyrelsen fastställer sektorernas internbudget vid
februarisammanträdet.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse bokslutsprognos med bilaga internbudget 2018, 2018-01-11
Åtgärdslista endast åtgärder, 2018-01-10
Åtgärdslista total, 2018-01-10
Kommunstyrelsens beslut (2017-12-06, § 291), åtgärder för budgetbalans
Socialnämndens beslut (2017-12-13, § 190 ), internbudget 2018
Internbudget sociala sektorn 2018, daterad 2017-12-05

Utdrag:

Kommunstyrelsen¨
Sektorsekonom sociala sektorn
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SocN § 4 Överenskommelse om samverkan för
trygg och säker utskrivning från sluten hälsooch sjukvård i Jönköpings län
Dnr: 2018-SocN0002
Beslut
Socialnämndens beslutar att föreslå Kommunstyrelsen besluta
att godkänna överenskommelse om samverkan för trygg och säker
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Jönköpings län samt
att godkänna förtydligande om att fram till och med 2018-02-28 sker
ersättning enligt lag om betalningsansvar (1990:1404)
Ärendebeskrivning
Projektgruppen i länet för trygg och säker vård och omsorg har haft
uppdraget att ta fram ett förslag på överenskommelse med anledning av ny
lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
Primärkommunalt samverkansorgan har, efter utveckling och justering som
beslutades 2017-11-10, godkänt förslaget 2017-12-07. Ett förtydligande
gjordes i samband med att förslaget antogs om att fram till och med 2018-0228 sker ersättning enligt betalningsansvarslag (1990:1404).
Omarbetningen har gjorts av länets socialchefer och ställer sig bakom
förslaget. Bilagorna som följer överenskommelsen kan komma revideras.
Detta görs då i enlighet med länets gemensamma ledningssystem för
samverkan.
Formuleringarna under punkt Fastställande och giltighet har efter godkännandet i
PKS kontrollerats juridiskt och en avstämning är gjord med en av regionens
jurister varför en mindre justering av formuleringen är gjord
Beslutsunderlag
Missiv, Överenskommelse om samverkan för trygg och säker utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård i Jönköpings län, 2017-12-11, RLJ 2017/2982
Överenskommelse om samverkan för trygg och säker utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård i Jönköpings län, RLJ 2017/2982, RLJ 2017/3091
Utdrag ur Protokoll PKS 2017-12-03
Utdrag:

Kommunstyrelsen
Kommunal Utveckling
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SocN § 5 Fördelning av omvårdnadsalternativ ur
ett brukarperspektiv
Dnr: 2017-SocN0089
Beslut
Socialnämndens beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta
att brukare som har mer än 120 timmar hemtjänst per månad, motiveras att
ansöka om särskilt boende,
att utreda behov av nya platser inom särskilt boende,
att återrapportera resultat i april 2018, samt
att kvartalsvis rapportera beviljad hemtjänst i olika nivåer.
Ärendebeskrivning
Under 2017 har socialnämnden vid flera tillfällen diskuterat hur kostnadsutvecklingen inom äldreomsorgen ska kunna förändras och förbättras.
2017-09-04 fick sociala sektorn i uppdrag att utreda kvarboendeprincipen
ytterligare.
Socialtjänstlagen är en ramlag, som ger samhällsmedborgare möjlighet att
ansöka om bistånd. För att kommunen ska kunna verkställa ett beslut, måste
alltså den enskilde ha ansökt om detsamma.
Kvarboendeprincipen har en lång tradition i Sverige. Från 1940-talet har den
beskrivits som en rätt för äldre att få bo kvar i ordinärt boende.
Kommunstyrelsen antog 2017-05-18 en reviderad befolkningsprognos för
Eksjö kommun. I den del som, i huvudsak, omfattar äldreomsorgens
målgrupp, framgår följande:
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Mest berörda är personer i åldersgrupperna mellan 75 och 89 år. Som framgår
av ovanstående diagram, kommer ökningen att skönjas redan 2018-2019, för
att öka markant därefter. (Vårdanalys, 2015)
Erfarenhet från andra kommuner
Enköpings kommuns socialnämnd antog 2017-09-21 Riktlinjer för
myndighetsutövning inom SoL och LSS som gäller från 2018-01-01 och ska
utvärderas om ett år.
Enköpings kommuns socialnämnd valde att införa ett tak om 150 timmar
hemtjänst per månad (Enköpings kommun ). Beslutet vilar framför allt på tre
grundvalar:
1. Den enskilde har inte en obegränsad frihet att välja sociala tjänster
oberoende av kostnad. När det finns likvärdiga alternativ ges kommunen
möjlighet att välja det billigaste alternativet. (SOU 2000/01:80, s. 90 ff)
2. I de fall timmarna överstiger 150 timmar per månad, anser socialnämnden
att belastningen på anhöriga blir mycket stor
3. Svårigheterna att få en tillräckligt hög personalkontinuitet i hemtjänsten
vid insatser som överstiger 150 timmar/månad
Äldrenämnden i Uppsala anser att ansökan kan avslås, om behoven kan
tillgodoses på annat sätt. Framför allt gäller det om ansökan om insatser i
ordinärt boende, har en kostnad som är mellan ett till sju prisbasbelopp.
Citat ”Överstiger mellanskillnadens kostnad sju prisbasbelopp är det nämndens
uppfattning att det endast undantagsfall bör kunna komma i fråga att bevilja den dyrare
insatsformen”.
Förutsättningar att tillämpa ”Enköpingsmodellen” i Eksjö kommun
För att kunna tillämpa rekommendationen, att brukare med mer än 120
timmars hemtjänst per månad ska motiveras att ansöka om särskilt boende,
behöver Eksjö kommun, förutom att anta riktlinjen, också utreda om behov
av fler särskilda boendeplatser finns.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Fördelning av omvårdnadsalternativ ur ett brukarperspektiv,
2018-01-08
Enköpings kommun, protokoll Vård- och omsorgsnämnden 2017 § 151.
Enköpings kommun, Riktlinjer för myndighetsutövning.
Socialnämnden Eksjö, Fördelning av omsorgsalternativ sett ur brukarkvalitet.
Diarienummer 2017-SocN0089.
SOU 2000/01:80
SOU 2003:91
Uppsala kommun, 2015, Riktlinjer för biståndsbedömning i äldreomsorgen.
Vårdanalys, 2015,Hemtjänst, vård- och omsorgsboende eller mitt emellan?
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Kommunstyrelsen
Äldreomsorgschef
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SocN § 6 Information öppenvård
Beslut
Socialnämndens beslutar
att lägga informationen till protokollet
Ärendebeskrivning
Enhetschefen för öppenvården, Miriam Brolin och familjebehandlare Petra
Petersson informerar om enhetens arbete framför allt rörande insatser till
barn och unga.
Diskussion förs kring möjligheter till information om verksamheten i
skolan och möjligheten till sommaraktiviteter.

Utdrag:
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SocN § 7 Kunskapsstöd med rekommendation
om behandling vid spelmissbruk och
spelberoende - Remiss
Dnr: 2018-SocN0003
Beslut
Socialnämndens beslutar
att uppdra till sociala sektorn ta fram ett svar till socialnämndens
februarisammanträde
Ärendebeskrivning
Socialstyrelsen har tagit fram ett kunskapsstöd med rekommendationer om
behandling vid missbruk och beroende av spel om pengar. Bakgrunden är de
lagändringar i Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen som träder i
kraft 2018-01-01 och medför ett utvidgat ansvar för socialtjänsten att
förebygga, motverka och bistå med insatser vid spelmissbruk. För hälso-och
sjukvården innebär lagändringen en särskild skyldighet att beakta barns behov
när de lever tillsammans med en vuxen med spelmissbruk. Lagändringen
innebär också att kommun och landsting ska ingå överenskommelser om
samverkan kring personer som missbrukar spel om pengar.
Eksjö kommun är av Socialstyrelsen utsedda att ges tillfälle lämna synpunkter
på det framtagna kunskapsstödet. Socialstyrelsen har för detta tagit fram
frågor att besvara.
Svaret ska vara Socialstyrelsen tillhanda senast 28 februari 2018.

Beslutsunderlag
Remiss Kunskapsstöd med rekommendationer om behandling vid
spelmissbruk och spelberoende, 2017-12-21
Behandling av spelmissbruk och spelberoende, kunskapsstöd, Socialstyrelsen,
2017
Frågor om nyttan om kunskapsstödet, Socialstyrelsen, 2017
Utdrag:
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SocN § 8 Ansökan om utlandsrehabilitering
Dnr: 2018-SocN0004
Beslut
Socialnämndens beslutar
att avslå begäran om ersättning för utlandsrehabilitering med hänvisning till
regionens bedömning och ansvar för rehabilitering
Ärendebeskrivning
En person ansöker, via Grenna Juridik, om medel för rehabiliterande
intensivbehandling vid Belmedickliniken i Belgrad, Serbien.
Orsaken till ansökan är en partiell förlamning på grund av en nackskada som
uppkommit i samband med en trafikolycka 2017-05-15. Olyckan inträffade i
samband med en sjuktransport från Universitetssjukhuset i Linköping till
Höglandssjukhuset.
Personen ådrog sig, enligt journalanteckning från rehabiliteringsmedicinska
avdelningen på Ryhov, en inkomplett halsryggmärgsskada. Skadan har
medfört stora funktionshinder.
Personen opererades efter olyckan i Linköping och har därefter vårdats på
Ryhov, Jönköping, fram till mitten av oktober då hen skrevs ut till en
korttidsplats i Eksjö. Rehabiliteringen fortsatte vid regionens
rehabiliteringsavdelning i Nässjö tre gånger/vecka.
Den sökande anser att den rehabilitering som erbjuds inte är vare sig av
tillräcklig kvalitet eller omfattning för att hen ska nå sitt mål att återfå så
mycket som möjligt av funktion och rörlighet.
Personen är i dagsläget beviljad stöd i hemmet av kommunen. Bostaden
behöver anpassas utifrån personens funktionshinder innan hemgång från
korttidsplats.
Utredningen för bostadsanpassning är ännu inte färdigställd p g a osäkerhet
om vad rehabiliteringen kommer resultera i och vilka åtgärder som då
behövs.
Enligt utlåtande och offert från Belmedickliniken i Belgrad är målet med
behandlingen att uppnå optimal funktionell återhämtning för oberoende
dagliga aktiviteter. Behandlingskostnaden är beräknad till 8327,24
EUR/månad.
Enligt utlåtande från behandlande läkare, överläkare Ulf Wigow vid
rehabiliteringscentrum i Nässjö, görs bedömningen att en mer intensiv daglig
rehabilitering i lugn miljö skulle förbättra det funktionella tillståndet och på
sikt minska eventuella hjälpbehov. Detta kan inte ges via distrikt eller
kommun.
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Slutsats
Behandlande läkare anser att daglig intensivbehandling i lugn miljö skulle leda
till funktionell förbättring och minskade hjälpbehov. Detta kan enligt
bedömningen inte göras inom distrikt eller kommun. Samma ansökan är
också sänd till regionen.
Bedömning bör göras av regionen om rehabilitering kan ske inom regionens
slutenvård eller på annat sätt samt om ev utlandsvård ska bekostas av
regionen varför ansökan avslås.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-01-08
Skrivelse från Grenna Juridik, 2017-12-20
Brev och intyg från BelMedik kliniken, 2017-12-20
Läkarutlåtande från överläkare Ulf Wigow, rehabcentrum Nässjö,
2018-01-04

Utdrag:
Sökande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2018-01-17
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SocN § 9 Granskning av strokevårdkedjan i två
län
Dnr: 2017-SocN0049
Beslut
Socialnämndens beslutar
att uppdra till sektorn att samordna svar på IVO:s frågor för redovisning till
socialnämnden i mars 2018
Ärendebeskrivning
Inspektionen för vård och omsorg har granskat strokevårdkedjan i Kalmar
och Jönköpings län under 2016. Syftet med granskningen har varit att se på
vilket sätt politiska beslut har betydelse för förutsättningarna att ge
befolkningen en god strokevård. Med förutsättningar avses uppsatta mål,
uppdrag som ges och viken uppföljning som tillämpas.
Granskningen pekar på ett antal riskområden och riskfaktorer inom
strokekedjan. För att fastslå om det rör sig om konkreta risker kommer en
uppföljning att göras.
Första åtgärden är att begära in svar på ett antal frågor som ska besvaras
senast 2018-04-30.
Nästa steg blir en uppföljande tillsyn under hösten 2018 som avslutas med en
redovisning vid ett dialogmöte 2018-12-05.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2017-01-08
Tydliga mål kan ge bättre strokevård, granskningsrapport, IVO 217-23
IVO, begäran om upplysningar, 2017-12-12
Utdrag:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2018-01-17
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SocN § 10 Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Socialnämnden beslutar
att redovisade delegationsbeslut därmed är anmälda
Ärendebeskrivning
Redovisas beslut för december 2017, fattade enligt delegationsordning för
socialnämnden (2015-01-14, § 4), avseende







.

Justerandes sign

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

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2018-01-17
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SocN § 11 Anmälningsärende
Brukarråd Öster, protokoll 2107-11-22
Brukarråd hemtjänst, protokoll 2017-12-04
Inspektionen för vård och omsorg, information kring stödboende, 2017-1206
Inspektionen för vård och omsorg, ”Tydliga mål kan ge bättre strokevård –
en granskning av strokevårdkedjan i två län”, samt
Begäran om upplysningar för fastslagande av konkreta riskområden inom
strokevårdkedjan, 2017-12-12
Länsstyrelsen i Jönköpings län, Andelstal 2018, 2017-12-13
Inspektionen för vård och omsorg, beslut tillsynsärende Grendaljären, 201712-14
Migrationsverket, Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga
asylsökande m fl, 2017-12-14
Donationsärende, Julie och Helena Taubs understödsfond, ordförandebeslut
på förändrad utdelning, 2017-12-19
Kommunfullmäktige, beslut avsägelse av uppdrag för Sven-Åke Säll som
ersättare i socialnämnden, 2017-12-19
Kommunfullmäktige, beslut val av Kjell Axell som ny ersättare i
socialnämnden, 2017-12-19
Socialstyrelsen, Nya bestämmelser för klagomålshantering för MAS och MAR
inom vården, 2017-12-19
Socialstyrelsen, Information om förändringar att lämna statistik till
socialstyrelsens register, 2017-12-22
SKL, Information om att lämna statistik till socialstyrelsens
personuppgiftsbiträde, 2017-12-22
Personligt Ombud i Jönköpings län, information om verksamheten, 2017-1227
Kommunala funktionshinderrådet, protokoll 2017-11-21 och Handlingsplan
funktionshinder (Ks 2017-09-05 § 201, dnr:2017-Sbn0017

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2018-01-17

SocN § 12 Rapporter
Inga anmälda rapporter

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

20 (21)

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2018-01-17
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SocN § 13 Inbjudningar
SKL, Medborgardialogi komplexa samhällsfrågor kring inkludering och
integration, Stockholm 2018-02-01
SKL, Kommunens kvalitet i korthet, presentation av resultat för 2017, 201801-24, Stockholm eller via WEB
Djursdala samhällsförening, Brukardriven digital utveckling på landsbygden
för hälsa, välfärd och attraktivitet, 2018-02-09

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

