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SocN § 189 Budgetuppföljning 2017-11-30
Dnr: 2016-SocN0128
Beslut
Socialnämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen besluta
att notera att Sociala sektorn prognostiserar en total negativ avvikelse
mot budget med 44,5 mnkr inklusive verksamhet för ensamkommande
flyktingbarn och flyktingmottagning. Verksamhet för ensamkommande
flyktingbarn och flyktingmottagning prognostiseras till +2,3 mnkr,
att notera att prognosen är förbättrad med 2 miljoner sedan september
samt
att godkänna lämnad rapport
Socialnämnden beslutar vidare
att en djupare redovisning av försörjningsstödet ska göras vid nästa
nämnd.
Ärendebeskrivning
Sektorns driftutfall efter november månad är, 409,1 mnkr, vilket
motsvarar 103,5 procent av helårsbudgeten. Sektorns helårsprognos för
driften är 439,5 mnkr vilket motsvarar en negativ avvikelse mot budget
med 44,5 mnkr. Den procentuella avvikelsen mot budget i prognosen
är 11,3 procent.
Nedan är anledningarna till den förändrade prognosen i korta drag:







Äldreomsorgs särskilt boende prognostiseras till en negativ
avvikelse med 7,4 mnkr vilket motsvarar en avvikelse mot
budget med 7,5 procent.
Äldreomsorg ordinärt boende prognostiseras till en negativ
avvikelse md 1,4 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse mot
budget med 1,4 procent.
Kosten prognostiseras till en negativ avvikelse med 1,6 mnkr,
vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 40,2%.
Bemanningsenheten prognostiserar en positiv avvikelse med
2,7 mnkr, vilket motsvarar 88,9% av verksamheten.
Hälso- och sjukvården prognostiseras till en negativ avvikelse
med 4,2 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med
13,8 procent.
Stöd och service till funktionshindrade prognostiseras till en
negativ avvikelse med 10,9 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse
mot budget med 14,5 procent.
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Socialt stöd prognostiseras till en negativ avvikelse med 22,2
mnkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 29
procent.
Sektorsövergripande och övrigt prognostiseras en negativ
avvikelse motsvarande 0,5 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse
mot budget med 4,6%.

Sektorns investeringsutfall efter november månad är 7,8 mnkr vilket
motsvarar 78,6 procent av helårsbudgeten. Sektorns helårsprognos för
investeringarna är 8,8 mnkr, vilket motsvarar en positiv avvikelse mot
budget med 0,9 mnkr.
Slutsats
De större anledningarna till den förändrade budgetavvikelsen är enligt
nedan












En förbättra prognos för bemanningsenheten med + 1 800 tkr.
Beviljade timmar i hemtjänsten håller fortsatt en lägre nivå en
tidigare prognoser, vilket förbättrar prognosen med + 1 500
tkr.
Förbättrad prognos avseende bostadsanpassningar med +
550tkr.
HIA integration, förväntas göra ett större överskott än tidigare
prognostiserat, förändringen är +700 tkr.
Minskad prognos avseende inköp av hjälpmedel +370 tkr.
Boendeenheten arbetar med att följa utvecklingen av
verksamheterna och ger en ökad prognos motsvarande + 250
tkr.
Omsorgens fortsatta förändringar utifrån förändringar i
ärenden samt försäkringskassans förändringar – 1 000 tkr.
Negativ förändring av SÄBO med – 900 tkr, utifrån
förlängning av komplexa situationer/ärenden.
Kostenhetens prognos försämras med – 670 tkr, beroende på
inkomstbortfall utifrån ökat antal lediga ledigheter på särskilt
boende, reparationer samt ökat antal portionen mot
barnomsorgen.
Försämrad prognos gällande omsorgen motsvarande – 650 tkr,
beroende på förändringar inom ärenden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad, 2017-12-08
Utdrag:

Kommunstyrelsen
Sektorsekonom
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SocN § 190 Internbudget och styrkort 2018
Dnr: 2017-SocN0019
Beslut
Socialnämnden beslutar
att ärendet bordläggs till Socialnämndens sammanträde den 17 januari
2018 samt
att uppdra till Sociala sektorn att ta fram djupare diskussionsunderlag.
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.
Förslaget per verksamhetsområde sammanfattas i nedanstående tabell.
Verksamhet

Startram, driftbudget 2018

Äldreomsorg särskilt boende

99,0

Äldreomsorg ordinärt
boende

99,2

Kosten

3,1

Bemanningsenheten

3,2

Hälso- och sjukvård

30,7

Stöd och service till
funktionshindrade
(LSS/SFB)

84,8

Socialt stöd

77,6

Sektorsövergripande

11,0

Ofördelat

2,6

Nettokostnader

411,2
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Startram, investeringsbudget 2017

Sociala sektorn

2,9 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 rättsäker 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 daterad, 2017-12-08
Utdrag:

Kommunstyrelsen
Sektorsekonom
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SocN § 191 Ge vikarier inom hemtjänst och
vårdboende 14 dagars introduktions-utbildning medborgarförslag
Dnr: 2017-KLK0141
Beslut
Socialnämndens förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget
Ärendebeskrivning
Jan Engdahl föreslår i ett medborgarförslag 2017-06-24 att
semestervikarier inom hemtjänst och vårdboende ska få en
internutbildning om 14 dagar före bredvid gång.
Utredning
Som semestervikarier inom äldreomsorgen rekryteras framför allt
ungdomar som studerar, endera på gymnasienivå eller inom
högskola/universitet. Av dessa studerar ca 25 % på någon form av
omvårdnads- eller sjukvårds-utbildning.
Introduktionen av semestervikarier som ska arbeta sin första sommar
inom Eksjö kommuns äldreomsorg, är uppdelad i två huvuddelar; en
teoretisk del och en praktisk del. Den praktiska delen är fram för allt att
de nyanställda får möjlighet att arbeta parallellt med en ordinarie
medarbetare, gå bredvid ca tre arbetspass.
Sociala sektorn budgeterar årligen för varje ny vikarie 15 timmar för
introduktionsutbildning och 24 timmar för att vikarien ska kunna
arbeta parallellt med en ordinarie medarbetare.
Förslagsställaren föreslår förändringar inom den teoretiska delen,
varför utredningen endast avser den delen av utbildningen av
semestervikarier.
Varje år genomförs introduktionsutbildning riktad till nya
semestervikarier. Den teoretiska utbildningen (15 tim) innehåller:
1. Grundläggande information om kommunen och dess verksamhet
och för verksamheten gällande lagstiftning.
2. Information om delegering inom hälso- och sjukvård.
3. Kommunens värdegrund, både information och workshop.
4. Teori och praktik runt ergonomi och förflyttningskunskap.
5. Teori och praktik runt omvårdnadskunskap, framför allt personlig
omvårdnad.
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Framför allt de som arbetar sin första sommar inom verksamheten,
Resterande 24 timmar används till att gå bredvid vid tre tillfällen i
verksamheten. Om någon nyanställd framför behov/önskemål om att
få gå bredvid ytterligare någon eller något arbetspass, bereds vikarien
möjlighet till detta.
Slutsats
Medborgarförslaget är mycket lovvärt. Det motsvarar egentligen de
behov som verksamheten har, framför allt för de som arbetar sin första
sommar inom verksamheten, då verksamheten blivit mer komplex
inom äldreomsorgen.
Med nuvarande budgetramar, är det inte möjligt att omdisponera
tilldelade resurser för att erbjuda ytterligare utbildning.
Medborgarförslaget bör därför avslås, då föreslagen åtgärd inte kan
prioriteras inom givna ekonomiska ramar
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från äldreomsorgschef Helena Martinson, 2017-12-01
Utdrag:

Kommunstyrelsen
Äldreomsorgschef
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SocN § 192 Återgå till det tidigare väl fungerande
kommunikationssystemet inom hemtjänsten medborgarförslag
Dnr: 2017-KLK0187
Beslut
att avslå medborgarförslaget
Ärendebeskrivning
Ann-Margreth Tufvesson föreslår i ett medborgarförslag att
hemtjänsten återgår till det tidigare kommunikationssystemet inom
hemtjänsten.
Utredning
All verksamhet som bedrivs med stöd av Socialtjänstlagen ska
dokumenteras enligt Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2014:5). Det
gäller inte enbart handläggningen av ansökan och beslut, det gäller
också genomförande av insatserna. Framför allt ska de tillfällen som
beslut inte går att verkställa dokumenteras (brukaren avböjer insats eller
liknande).
I medborgarförslaget används begreppet ”kommunikationssystem”, det
är inte en rätt benämning, det som beskrivs är ett tidigare använt
arbetssätt för dokumentation av genomförda individuellt
behovsprövade insatser.
Det system som förslagsställaren beskriver (”liggare i hemmet”) var ett
datasystem som via digital penna, överförde text skriven för hand, till
den digitalt sparade journalen för varje brukare. Leverantören av
nämnda system, har meddelat Eksjö kommun att produkten kommer
att fasas ut. Som verksamhet är vi därför tvungna att ändra system för
att dokumentera hur insatserna verkställs.
Det är alltså inte möjligt att återgå till tidigare modell för att
dokumentera insatser. Produkten går inte längre att köpa på
marknaden.
Dock kommer den av förslagsställaren framförda önskan om tillgång
till information och överenskommelser att finnas kvar hos varje
brukare även framöver. I varje brukares hem finns genomförandeplan
för insatserna, uppgjord tillsammans med brukaren, och undertecknad
av brukaren. Dessutom finns det kontaktuppgifter till kommunen, så
som biståndshandläggare, hemtjänstgrupp samt telefonnummer till
andra vårdgivare.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från äldreomsorgschef Helena Martinson, 2017-12-01
Utdrag:

Kommunstyrelsen
Äldreomsorschef
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SocN § 193 Överflyttning av Skog och Park från
HIA till Eksjö Energi
Dnr: 2017-SocN0112
Socialnämndens

förslag till beslut:

Kommunstyrelsen beslutar
att ansvar och drift för parkverksamheten, budget och tillsvidare
anställd personal, flyttas från HIA till Eksjö Energi.
Ärendebeskrivning
Parkverksamheten har under ca 10 år bedrivits som en del av HIA:s
verksamhet. Övergången skedde från Eksjö Energi som ansåg, att
parkverksamheten vid tillfället, inte passade in i bolaget. Olika alternativ
diskuterades hur parken skulle drivas, från att läggas ut på entreprenad
till att tas över i förvaltningen.
HIA fick uppdraget att involvera parkverksamheten i sin verksamhet.
HIA hade sedan tidigare en lång tradition inom skogsskötsel samt
utförde vissa parkarbeten på uppdrag av Eksjö Energi. Under de första
åren utvecklades parken, framförallt sett ur ett socialt perspektiv. En
förändrad organisation, metod och teknik infördes för att bl.a. personer
med funktionshinder skulle kunna delta i arbetet.
Under de senaste åren har tekniska krav på hur driften ska skötas ökat.
HIA har då fått svårigheter att klara av verksamheten på ett tillräckligt
bra sätt. Ökade krav på arbetsmiljö vid parkarbete, teknisk kompetens
vid upphandlingar av material och maskiner har varit bidragande.
Samtidigt har Eksjö Energi förändrats och är nu intresserade av att ta
in parkverksamheten och samordna den med annan verksamhet inom
bolaget.
Beställaren, som är samhällsbyggnadssektorn, har nu både
skogsförvaltare och trädgårdsmästare i sin organisation. Detta
sammantaget gör att en förflyttning av parkorganisation blir en bra
lösning för såväl medarbetare som verksamhet.
HIA kommer även i fortsättning att ha ett nära samarbete med Eksjö
energi. Trädgårdsgruppen samt arbetslag inriktade mot park och skog
kommer att finnas kvar inom HIA och arbeta med uppdrag från Eksjö
Energi.
Under hösten 2017 har personalen Och fackliga företrädare
informerats om planerna Eksjö Energi och HIA är överens om värdet
av ett fortsatt tätt samarbete gällande arbetsmöjligheter inom området
för HIA:s behov av sysselsättning och vikten av att öppna
verksamheten för personer med funktionshinder. Nya lokaler kommer
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att färdigställas av Eksjö energi med beräknad inflyttning september
2018
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från bitr socialchef Peter Wallenberg, 2017-10-31
Utdrag:

Kommunstyrelsen
Bitr socialchef
VD Eksjö Energi
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SocN § 194 Utdelning av kapital ur August
Anderssons donationsfond
Dnr: 2017-SocN0085
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna förslag till utdelning av kapital ur August Anderssons
donationsfond
Ärendebeskrivning
Enligt uppgift från ekonomikontoret finns det ingen disponibel
avkastning i fonden. Det finns ett kapital på 24 621 kronor.
Utredning
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. Förslag till nya riktlinjer för Eksjö kommuns förvaltade stiftelser,
med anvisningar, finns på Kommunstyrelsens dagordning för 2017-1031 att beslutas av kommunfullmäktige 2017-11-16.
Enligt fondens stadgar skall ändamål delas ut till hederliga och välkända
fattiga personer inom Eksjö landsförsamling till jul varje år.
För att avgöra vilka som är fattiga har statistiska centralbyrån definition
används som lyder ”att leva på en disponibel inkomst som understiger
60 % av (den ekvivalerade) medianinkomsten i landet.” För 2016, som
är det senaste redovisade året, är den summan 11 840 kronor per
månad för kvinnor och 15 462 kronor per månad för män. Som
välkända personer har räknats dem som ansökt och som uppfyller de
andra kraven. Den summa som finns att dela ut har avrundats nedåt till
jämna 100-tal i kronor.
Beslutsunderlag
Sammanställning från ekonomikontoret
Tjänsteskrivelse av utvecklingsledare Gunilla Bergdalen, 2017-10-30
Bilaga på sammanställning av sökande och förslag på utdelning
Utdrag:

Sökande
Ekonomikontoret
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SocN § 195 Utdelning av kapital från Amanda
Carlbergs fond
Dnr: 2017-SocN0085
Beslut
Socialnämndens beslutar
att godkänna förslag till utdelning av kapital ur Amanda Carlbergs
donationsfond
Ärendebeskrivning
Enligt uppgift från ekonomikontoret finns det ingen disponibel
avkastning i fonden. Det finns ett kapital på 27 546 kronor.
Utredning
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. Förslag till nya riktlinjer för Eksjö kommuns förvaltade stiftelser,
med anvisningar, finns på Kommunstyrelsens dagordning för 2017-1031 att beslutas av kommunfullmäktige 2017-11-16.
Enligt fondens stadgar skall ändamål delas ut till 10 behövande goda,
snälla personer i Eksjö stad, vilka icke tillhöra den allmänna
fattigvården. De som har tillgångar räknas inte som behövande.
Den summa som finns att dela ut har avrundats nedåt till jämna 100-tal
i kronor.
Beslutsunderlag
Sammanställning från ekonomikontoret
Tjänsteskrivelse av utvecklingsledare Gunilla Bergdalen, 2017-10-30
Bilaga på sammanställning av sökande och förslag på utdelning
Utdrag:
Sökande
Ekonomikontoret

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-12-13

16 (39)

SocN § 196 Utdelning av kapital från Clara
Cederqvists donationsfond
Dnr: 2017-SocN0085
Beslut
Socialnämndens beslutar
att godkänna förslag till utdelning av kapital ur Clara Cederqvists
donationsfond
Ärendebeskrivning
Enligt uppgift från ekonomikontoret finns det ingen disponibel
avkastning i fonden. Det finns ett kapital på 40 107 kronor.
Utredning
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. Förslag till nya riktlinjer för Eksjö kommuns förvaltade stiftelser,
med anvisningar, finns på Kommunstyrelsens dagordning för 2017-1031 att beslutas av kommunfullmäktige 2017-11-16.
Enligt fondens stadgar skall ändamål delas ut till fattiga, välkända och
redbara personer inom Eksjö landsförsamling till jul varje år.
För att avgöra vilka som är fattiga har statistiska centralbyrån definition
används som lyder ”att leva på en disponibel inkomst som understiger
60 % av (den ekvivalerade) medianinkomsten i landet.” För 2016, som
är det senaste redovisade året, är den summan 11 840 kronor per
månad för kvinnor och 15 462 kronor per månad för män. Som
välkända personer har räknats dem som ansökt och som uppfyller de
andra kraven. Den summa som finns att dela ut har avrundats nedåt till
jämna 100-tal i kronor.
Beslutsunderlag
Sammanställning från ekonomikontoret
Tjänsteskrivelse av utvecklingsledare Gunilla Bergdalen, 2017-10-30
Bilaga på sammanställning av sökande och förslag på utdelning
Utdrag:

Sökande
Ekonomikontoret

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-12-13

17 (39)

SocN § 197 Utdelning av kapital från Lindahlska
fonden
Dnr: 2017-SocN0085
Beslut
Socialnämndens beslutar
att godkänna förslag till utdelning av kapital ur Lindahlska fonden
Ärendebeskrivning
Enligt uppgift från ekonomikontoret finns det ingen disponibel
avkastning i fonden. Det finns ett kapital på 67 233 kronor.
Utredning
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. Förslag till nya riktlinjer för Eksjö kommuns förvaltade stiftelser,
med anvisningar, finns på Kommunstyrelsens dagordning för 2017-1031 att beslutas av kommunfullmäktige 2017-11-16.
Enligt fondens stadgar skall ändamål delas ut till ”fattiga i Eksjö stad till
det antal som socialnämnden årligen bestämmer”.
För att avgöra vilka som är fattiga har statistiska centralbyrån definition
används som lyder ”att leva på en disponibel inkomst som understiger
60 % av (den ekvivalerade) medianinkomsten i landet.” För 2016, som
är det senaste redovisade året, är den summan 11 840 kronor per
månad för kvinnor och 15 462 kronor per månad för män. Den summa
som finns att dela ut har avrundats nedåt till jämna 100-tal i kronor.
Beslutsunderlag
Sammanställning från ekonomikontoret
Tjänsteskrivelse av utvecklingsledare Gunilla Bergdalen, 2017-10-30
Bilaga på sammanställning av sökande och förslag på utdelning
Utdrag:

Sökande
Ekonomikontoret

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-12-13

18 (39)

SocN § 198 Utdelning av kapital från Mina
Lindgrens julgåva
Dnr: 2017-SocN0085
Beslut
Socialnämndens beslutar
att godkänna förslag till utdelning av kapital ur Mina Lindgrens julgåva
Ärendebeskrivning
Enligt uppgift från ekonomikontoret finns det ingen disponibel
avkastning i fonden. Det finns ett kapital på 95 930 kronor.
Utredning
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. Förslag till nya riktlinjer för Eksjö kommuns förvaltade stiftelser,
med anvisningar, finns på Kommunstyrelsens dagordning för 2017-1031 att beslutas av kommunfullmäktige 2017-11-16.
Enligt fondens stadgar skall ändamål delas ut till fattiga, välkända och
redbara personer inom Eksjö landsförsamling och inom Eksjö stad.
För att avgöra vilka som är fattiga har statistiska centralbyrån definition
används som lyder ”att leva på en disponibel inkomst som understiger
60 % av (den ekvivalerade) medianinkomsten i landet.” För 2016, som
är det senaste redovisade året, är den summan 11 840 kronor per
månad för kvinnor och 15 462 kronor per månad för män. Till
välkända och redbara anses alla som sökt.
Den summa som finns att dela ut har avrundats nedåt till jämna 100-tal
i kronor.
Beslutsunderlag
Sammanställning från ekonomikontoret
Tjänsteskrivelse av utvecklingsledare Gunilla Bergdalen, 2017-10-30
Bilaga på sammanställning av sökande och förslag på utdelning
Utdrag

Sökande
Ekonomikontoret

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-12-13

19 (39)

SocN § 199 Utdelning av kapital från
Ljungbergska fonden
Dnr: 2017-SocN0085
Beslut
Socialnämndens beslutar
att godkänna förslag till utdelning av kapital ur Lindbergska fonden
Ärendebeskrivning
Enligt uppgift från ekonomikontoret finns det ingen disponibel
avkastning i fonden. Det finns ett kapital på 40 737.
Utredning
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. Förslag till nya riktlinjer för Eksjö kommuns förvaltade stiftelser,
med anvisningar, finns på Kommunstyrelsens dagordning för 2017-1031 att beslutas av kommunfullmäktige 2017-11-16.
Enligt fondens stadgar skall ändamål användas till ”s k frisängar, d v s
där fattiga behövande kunna erhålla sjukvård utan betalning, läkarvård,
medicin, föda jämte alla sjukvårdsanstalters förmåner”.
För att avgöra vilka som är fattiga har statistiska centralbyrån definition
används som lyder ”att leva på en disponibel inkomst som understiger
60 % av (den ekvivalerade) medianinkomsten i landet.” För 2016, som
är det senaste redovisade året, är den summan 11 840 kronor per
månad för kvinnor och 15 462 kronor per månad för män. De som i
sin ansökan uppgivit att de har behov av medel till olika former av
sjukvård eller tandvård är de som föreslås få medel ur fonden.
Den summa som finns att dela ut har avrundats nedåt till jämna 100-tal
i kronor.
Beslutsunderlag
Sammanställning från ekonomikontoret
Tjänsteskrivelse av utvecklingsledare Gunilla Bergdalen, 2017-10-30
Bilaga på sammanställning av sökande och förslag på utdelning
Utdrag:

Sökande
Ekonomikontoret

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-12-13

20 (39)

SocN § 200 Utdelning av kapital från Palmblads
fond
Dnr: 2017-SocN0085
Beslut
Socialnämndens beslutar
Ärendebeskrivning
Enligt uppgift från ekonomikontoret finns det ingen disponibel
avkastning i fonden. Det finns ett kapital på 6 762 kronor.
Utredning
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. Förslag till nya riktlinjer för Eksjö kommuns förvaltade stiftelser,
med anvisningar, finns på Kommunstyrelsens dagordning för 2017-1031 att beslutas av kommunfullmäktige 2017-11-16.
Enligt fondens stadgar skall ändamål användas julgåva till tre fattiga,
ålderstigna och välkända kvinnor av den sk medelklassen i staden
(Eksjö).
För att avgöra vilka som är fattiga har statistiska centralbyrån definition
används som lyder ”att leva på en disponibel inkomst som understiger
60 % av (den ekvivalerade) medianinkomsten i landet.” För 2016, som
är det senaste redovisade året, är den summan 11 840 kronor per
månad för kvinnor och 15 462 kronor per månad för män. Till
ålderstigna räknas de som uppnår pensionsålder 2017, alltså födda före
1953-01-01. Som välkända personer har räknats dem som ansökt och
som uppfyller de andra kraven. Då fler än tre sökande är behöriga har
de med lägst inkomst valts ut.
Då det totala kapitalet uppgår till mindre än 10 000 kronor har hela
kapitalet delats ut.
Beslutsunderlag
Sammanställning från ekonomikontoret
Tjänsteskrivelse, utvecklingsledare Gunilla Bergdalen 2017-10-30
Bilaga på sammanställning av sökande och förslag på utdelning
Utdrag:

Sökande
Ekonomikontoret

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-12-13

21 (39)

SocN § 201 Utdelning av kapital från PetterssonLindbladska fond
Dnr: 2017-SocN0085
Beslut
Socialnämnden beslutar:
att godkänna förslag till utdelning av kapital ur Pettersson-Lindbladska
fonden
Ärendebeskrivning
Enligt uppgift från ekonomikontoret finns det ingen disponibel
avkastning i fonden. Det finns ett kapital på 28 403 kronor.
Utredning
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. Förslag till nya riktlinjer för Eksjö kommuns förvaltade stiftelser,
med anvisningar, finns på Kommunstyrelsens dagordning för 2017-1031 att beslutas av kommunfullmäktige 2017-11-16.
Enligt fondens stadgar skall understöd till behövande personer delas ut,
i första hand åldringar samt vidare sådana behövande som stått i
släktskap med underofficerare eller manskap vid Smålands Husarer.
För att avgöra vilka som är behövande har statistiska centralbyrån
definition används som lyder ”att leva på en disponibel inkomst som
understiger 60 % av (den ekvivalerade) medianinkomsten i landet.” För
2016, som är det senaste redovisade året, är den summan 11 840
kronor per månad för kvinnor och 15 462 kronor per månad för män.
Till åldringar räknas de som uppnår pensionsålder 2017, alltså födda
före 1953-01-01. För att vara släkt med underofficerare eller manskap
måste detta uppges vid ansökan. Den summa som finns att dela ut har
avrundats nedåt till jämna 100-tal i kronor.
Beslutsunderlag
Sammanställning från ekonomikontoret
Tjänsteskrivelse av utvecklingsledare Gunilla Bergdalen, 2017-10-30
Bilaga på sammanställning av sökande och förslag på utdelning
Utdrag:

Sökande
Ekonomikontoret

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-12-13

22 (39)

SocN § 202 Utdelning av kapital från Herman
Rickards minnesfond
Dnr: 2017-SocN0085
Beslut
Socialnämnden beslutar:
att godkänna förslag till utdelning av kapital ur Herman Rickards
minnesfond
Ärendebeskrivning
Enligt uppgift från ekonomikontoret finns det ingen disponibel
avkastning i fonden. Det finns ett kapital på 70 156 kronor.
Utredning
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. Förslag till nya riktlinjer för Eksjö kommuns förvaltade stiftelser,
med anvisningar, finns på Kommunstyrelsens dagordning för 2017-1031 att beslutas av kommunfullmäktige 2017-11-16.
Enligt fondens stadgar skall fonden användas till hjälp åt sjuka, lytta,
fattiga eller vid katastroffall behövande, mantalsskrivna personer inom
Eksjö stad. Ålderstigna personer, samt med donatorn besläktade
fränder, har företräde till utdelning ur fonden. För att avgöra vilka som
är fattiga har statistiska centralbyrån definition används som lyder ”att
leva på en disponibel inkomst som understiger 60 % av (den
ekvivalerade) medianinkomsten i landet.” För 2016, som är det senaste
redovisade året, är den summan 11 840 kronor per månad för kvinnor
och 15 462 kronor per månad för män. Till åldringar räknas de som
uppnår pensionsålder 2017, alltså födda före 1953-01-01. För att vara
släkt med donatorn måste detta uppges vid ansökan. Även personer
som uppgett att de är sjuka är målgrupp för medel ur denna fond. Den
summa som finns att dela ut har avrundats nedåt till jämna 100-tal i
kronor.
Beslutsunderlag
Sammanställning från ekonomikontoret
Tjänsteskrivelse av utvecklingsledare Gunilla Bergdalen, 2017-10-30
Bilaga på sammanställning av sökande och förslag på utdelning
Utdrag:

Sökande
Ekonomikontoret

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-12-13

23 (39)

SocN § 203 Utdelning av kapital från Samfond 2 –
fond för behövande i Eksjö kommun – Edshult,
Hult, Höreda och Mellby
Dnr: 2017-SocN0085
Beslut
Socialnämndens beslutar
att godkänna förslag till utdelning av kapital ur Samfond 2
Ärendebeskrivning
Enligt uppgift från ekonomikontoret finns det ingen disponibel
avkastning i fonden. Det finns ett kapital på 36 815 kronor.
Utredning
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. Förslag till nya riktlinjer för Eksjö kommuns förvaltade stiftelser,
med anvisningar, finns på Kommunstyrelsens dagordning för 2017-1031 att beslutas av kommunfullmäktige 2017-11-16.
Enligt fondens stadgar skall ändamål att ge stöd åt behövande inom
ovan angivna användningsområde.
För att avgöra vilka som är behövande har statistiska centralbyrån
definition används som lyder ”att leva på en disponibel inkomst som
understiger 60 % av (den ekvivalerade) medianinkomsten i landet.” För
2016, som är det senaste redovisade året, är den summan 11 840
kronor per månad för kvinnor och 15 462 kronor per månad för män.
Den summa som finns att dela ut har avrundats nedåt till jämna 100-tal
i kronor.
Beslutsunderlag
Sammanställning från ekonomikontoret
Tjänsteskrivelse av utvecklingsledare Gunilla Bergdalen, 2017-10-30
Bilaga på sammanställning av sökande och förslag på utdelning
Utdrag:

Sökande
Ekonomikontoret

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-12-13

24 (39)

SocN § 204 Utdelning av kapital från Samfond 3–
fond för behövande i Eksjö kommun –
Ingatorpsdelen
Dnr: 2017-SocN0085
Beslut
Socialnämndens beslutar
att godkänna förslag till utdelning av kapital ur Samfond 3
Ärendebeskrivning
Enligt uppgift från ekonomikontoret finns det ingen disponibel
avkastning i fonden. Det finns ett kapital på 41 162 kronor.
Utredning
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. Förslag till nya riktlinjer för Eksjö kommuns förvaltade stiftelser,
med anvisningar, finns på Kommunstyrelsens dagordning för 2017-1031 att beslutas av kommunfullmäktige 2017-11-16.
Enligt fondens stadgar skall ändamål att ge stöd åt behövande inom
ovan angivna användningsområde.
För att avgöra vilka som är behövande har statistiska centralbyrån
definition används som lyder ”att leva på en disponibel inkomst som
understiger 60 % av (den ekvivalerade) medianinkomsten i landet.” För
2016, som är det senaste redovisade året, är den summan 11 840
kronor per månad för kvinnor och 15 462 kronor per månad för män.
Den summa som finns att dela ut har avrundats nedåt till jämna 100-tal
i kronor.
Beslutsunderlag
Sammanställning från ekonomikontoret
Tjänsteskrivelse av utvecklingsledare Gunilla Bergdalen, 2017-10-30
Bilaga på sammanställning av sökande och förslag på utdelning
Utdrag:

Sökande
Ekonomikontoret

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-12-13

25 (39)

SocN § 205 Utdelning av kapital från Sjöstedska
fonden
Dnr: 2017-SocN0085
Beslut
Socialnämnden beslutar:
att godkänna förslag till utdelning av kapital ur Sjöstedska fonden
Ärendebeskrivning
Enligt uppgift från ekonomikontoret finns det ingen disponibel
avkastning i fonden. Det finns ett kapital på 49 442 kronor.
Utredning
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. Förslag till nya riktlinjer för Eksjö kommuns förvaltade stiftelser,
med anvisningar, finns på Kommunstyrelsens dagordning för 2017-1031 att beslutas av kommunfullmäktige 2017-11-16.
Enligt fondens stadgar skall ändamål delas ut till i första hand fyra
fattiga ogifta m m döttrar efter avlidna borgare. Därefter finns
ytterligare fem ändamål innan den sista ändamålsbeskrivning kommer
som beskriver att ”Julgåva åt fattiga ålderstigna och välkända i staden”
ska få ta del av fonden. För att avgöra vilka som är fattiga har statistiska
centralbyrån definition används som lyder ”att leva på en disponibel
inkomst som understiger 60 % av (den ekvivalerade) medianinkomsten
i landet.” För 2016, som är det senaste redovisade året, är den summan
11 840 kronor per månad för kvinnor och 15 462 kronor per månad
för män. Till ålderstigna räknas de som uppnår pensionsålder 2017,
alltså födda före 1953-01-01. Som välkända personer har räknats dem
som ansökt och som uppfyller de andra kraven. Den summa som finns
att dela ut har avrundats nedåt till jämna 100-tal i kronor.
Beslutsunderlag
Sammanställning från ekonomikontoret
Tjänsteskrivelse av utvecklingsledare Gunilla Bergdalen, 2017-10-30
Bilaga på sammanställning av sökande och förslag på utdelning
Utdrag:

Sökande
Ekonomikontoret

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-12-13

26 (39)

SocN § 206 Utdelning av kapital ur Teschs
minnesfond
Dnr: 2017-SocN0085
Beslut
Socialnämndens beslutar
att godkänna förslag till utdelning ur Teschs minnesfond
Ärendebeskrivning
Enligt uppgift från ekonomikontoret finns det ingen disponibel
avkastning i fonden. Det finns ett kapital på 253 012 kronor.
Utredning
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. Förslag till nya riktlinjer för Eksjö kommuns förvaltade stiftelser,
med anvisningar, finns på Kommunstyrelsens dagordning för 2017-1031 att beslutas av kommunfullmäktige 2017-11-16.
Enligt stadgarna ska medlen användas till kvinnor 65 år eller äldre och
som i första hand bor i Eksjö stad för stöd till boendekostnader.
Beslutsunderlag
Sammanställning från ekonomikontoret
Tjänsteskrivelse av utvecklingsledare Gunilla Bergdalen, 2017-10-30
Utdrag:

Sökande
Ekonomikontoret

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-12-13

27 (39)

SocN § 207 Revidering av vägledning av LSS och
dess insatser
Dnr: 2017-SocN0113
Beslut
Socialnämndens beslutar
att godkänna revidering av vägledning gällande LSS och dess insatser.
Ärendebeskrivning
I sektorns arbete med budgetprocess 2018-2020 Ks 2017-10-03 § 217,
Kf 2017-10-19 § 174 har revidering av nuvarande vägledning gällande
LSS och dess insatser aktualiserats från verksamheten för stöd och
återhämtning avseende barn med funktionsnedsättning över 12 år.
Vägledningen antogs 2015-12-18.
Vid dialog med verksamhetsföreträdare framkommer ett behov av
förtydligande i insatsen korttidstillsyn för skolungdom över 12 år.
Syftet med insatsen är att barn över 12 år som har en omfattande
funktions-nedsättning kan ha rätt till korttidstillsyn utanför det egna
hemmet före och efter skolans slut, under lovdagar, studiedagar och
längre lov (t.ex. sommar-lov). Många ungdomar med omfattande
funktionsnedsättningar kan av olika skäl inte klara sig själva under dessa
tider, utan behöver tillförsäkras både en trygg situation och en
meningsfull sysselsättning. Tillsynen måste kunna erbjudas på ett sätt
som även tillförsäkrar att föräldrarna kan arbeta eller studera.
Utformningen av insatsen korttidstillsyn beviljas från höstterminens
början det år ungdomen fyller 12 år och längst till och med
gymnasieskolans slut. Insatsen beviljas till ungdomar som inte klarar sig
själv före eller efter skoldagen eller under skollov medan föräldrar
studerar eller förvärvsarbetar, men stor hänsyn tas även till ungdomens
behov av meningsfull fritidssyssel-sättning.
Insatsen erbjuds i första hand i den anordnade särskilda grupp, där
ungdomar med funktionsnedsättning får möjlighet att träffa andra
ungdomar i en likartad situation. Insatsen ska kunna användas flexibelt
efter barnets och familjens behov.
Behovet av tillsyn och verksamhet kan vara mycket varierande,
exempelvis med anledning av ungdomens funktionsnedsättning kan
han eller hon inte vara med andra. Det innebär att tillsynen kan
utformas flexibelt med utrymme för individuella lösningar.

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-12-13

28 (39)

Omfattningen av korttidstillsyn beviljas vanligtvis i en omfattning av
fem dagar per vecka samt heldagstillsyn under skollov, detta är ett
riktvärde för goda levnadsvillkor i Eksjö kommun Dock sker alltid en
individuell prövning. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år erbjuds
vardagar före och efter skoldagar samt under lov. Korttidstillsyn
beviljas i regel under samma tider som för ordinarie skolbarnsomsorg.
Korttidstillsyn kan erbjudas 07.00-18.00.
Denna åtgärd är planerad i budget 2019 med en effekt på 600tkr, men
planeras att genomföras tidigare för att få effekt redan 2018.
Förändrad vägledning behövs för att kunna verkställa.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kvalitet- och utvecklingschef Carola Walfridson,
2017-12-05
Utdrag:

Kvalitets- och utvecklingschef
Verksamhetschef inom respektive verksamhet
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SocN § 208 Verksamhets- och hyresbidrag till
föreningar 2018
Dnr: 2017-SocN0098
Beslut
Socialnämndens beslutar
att fastställa redovisat förslag till hyres- och verksamhetsbidrag för
2018
Ärendebeskrivning
Föreningsbidrag är ett uttryck för den politiska viljeinriktningen till att
stödja föreningar som bidrar med aktiviteter som riktar sig till
människor inom nämndens verksamhetsområden.
Syftet är att stödja möjligheter till att stimulera medborgarnas
engagemang, bidra till en meningsfull fritid, motverka ensamhet och
ohälsa och därmed öka människors fysiska, psykiska och sociala hälsa.
Inför 2018 har fem föreningar ansökt om bidrag.
Kvinnojouren Linneorna ansöker om hyres- och verksamhetsbidrag,
300 000 kr.
DHR:s Eksjöavdelning ansöker om hyresbidrag för del av lokalhyra,
30 000 kr.
FUB ansöker om hyresbidrag, 13 000 kr.
Tillbaka till Livet ansöker om hyresbidrag 38 400 kr.
Föreningen AA ansöker om hyresbidrag, 17 000 kr
Sociala sektorn hyr lokal som nyttjas av Kamratföreningen Länken.
Länken i Eksjö har beslutat att upplösa föreningen och lokalen
kommer sägas upp. Hyreskontraktet löper till 2018-12-31 med en hyra
på 90 000.
Samtliga föreningar som ansökt om bidrag uppfyller grundvillkoren
och deras verksamheter stämmer överens med de övergripande målen i
riktlinjerna
Alla föreningar har inte använt framtagen ansökningsblankett och
därför saknas vissa uppgifter. Föreningarna är dock kända av
socialnämnden sedan tidigare.
I samband med beslut skickas också information om gällande
regelsystem inför ansökningar för 2019.
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Socialnämnden föreslås i internbudget avsätta 320 000 kr för
föreningsbidrag.
Förslag till fördelning av föreningsbidrag:
Kvinnojouren Linneorna
hyresbidrag
verksamhetsbidrag
Eksjös AA-grupp
hyresbidrag
DHR:s Eksjöavdelning
hyresbidrag
FUB
hyresbidrag
TTL
hyresbidrag

90 000
55 000
17 000
30 000
13 000
25 000

Hyra + el lokal under uppsägningstid

90 000

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från socialchef Ulla Henriksson, 2017-11-17
Utdrag:

Föreningar som ansökt
Sektorsekonom
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SocN § 209 Plan för beredskap LVU-LVM 2018
Dnr: 2017-SocN0114
Beslut
Socialnämndens beslutar
att godkänna förslag till beredskap första halvåret 2018
Ärendebeskrivning
Planering av beredskap enligt Lag (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av unga(LVU) och Lag (1988:870) om vård av
missbrukare i vissa fall(LVM) för 2017.
2018
Vecka 1-2
Vecka 3-4
Vecka 5-6
Vecka 7-8
Vecka 9-10
Vecka 11-12
Vecka 13
Vecka 14
Vecka 15-16
Vecka 17-18
Vecka 19-20
Vecka 21-22
Vecka 23-24
Vecka 25-26

Ronny Jacobsson
Sandra Mulaomerovic
Carina Stende
Anders Pansell
Marie-Louise Gunnarsson
Viking Ottosson
Mikael Lindström
Ronny Jacobsson
Marie-Louise Gunnarsson
Carina Stende
Anders Pansell
Sandra Mulaomerovic
Viking Ottosson
Mikael Lindström

Utdrag:

Förvaltningsrätten
Myndighetschef
Socialnämndens ledamöter
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Beslut
Socialnämndens beslutar
att representation vid brukarråd görs enligt förslag
Ärendebeskrivning
Inom sociala sektorn finns ett antal brukarråd, med
politikermedverkan, som sammanträder fyra gånger per år.
För 2018 föreslås följande representanter:
Almgården
Representant:
Ersättare:

Kjell Axell
Carina Stende

Marieberg
Representant:
Ersättare:

Mikael Lindström
Ulf Bardh

Mogården
Representant:
Ersättare:

Marie-Louise Gunnarson
Ronny Jacobsson

Öster
Representant:
Ersättare:

Viking Ottosson
Mikael Lindström

Hemtjänst
Representant:
Ersättare:

Lea Petersson
Marie-Louise Gunnarsson

FUB
Representant:
Ersättare:

Ronny Jacobsson
Anders Pansell

Psykiatri
Representant:
Ersättare:

Ulf Bardh
Anders Pansell

Utdrag:

Respektive verksamhet
Socialnämndens ledamöter
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SocN § 211 Norm försörjningsstöd 2018
Dnr: 2017-SocN0115
Beslut
Socialnämndens beslutar
att fastställa norm för försörjningsstöd 2018
Ärendebeskrivning
Regeringen har fastställt riksnormen för 2018. Tillsammans med skäliga
kostnader för vissa andra behov avgör riksnormen nivån på
försörjningsstödet. Jämfört mot 2017 års nivå är det en höjning av
riksnormen med 1,6 %.
Riksnormen för ett hushåll utgör summan av de personliga kostnaderna för
samtliga medlemmar i hushållet och de gemensamma hushållskostnaderna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från verksamhetsutvecklare Åsa Löfqvist, 2017-12-01
Utdrag:

Myndighetschef
Verksamhetsutvecklare biståndsenheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SocN § 212 Ensamkommande flyktingbarn
Beslut
Socialnämndens beslutar
att notera informationen till protokollet
Ärendebeskrivning
Ingrid Åkesson Holmberg framför sin oro kring ensamkommande barns
framtid. Önskemålet är mer proaktiva åtgärder för att minska den psykiska
ohälsa som dessa ungdomar kan hamna i utifrån rådande läge.
Ett önskemål är att ensamkommande som fyllt 18 år eller blivit uppskrivna i
ålder och fått avvisningsbeslut ska få stanna kvar i sitt boende tills
rättsprocessen är avslutad. Samtidigt ska personerna förberedas för att även
vara redo för en ev. utvisning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SocN § 213 Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Socialnämnden beslutar
att redovisade delegationsbeslut därmed är anmälda
Ärendebeskrivning
Redovisas beslut för oktober, 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
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SocN § 214 Anmälningsärende
Protokoll från boenderåd, Almgården, 2017-09-19
Högsta Förvaltningsdomstolen, Beslut bostadsanpassningsärende,
2017-11-06
Protokoll från Familjerättsnämnden Eksjö, 2017-11-09
Länsstyrelsen i Jönköpings län, Beslut om fördelning av anvisningar 2018,
2017-11-15
Inspektionen för vård och omsorg, Beslut verksamhetstillsyn inom
hemtjänsten, 2017-11-30
Anmälan enligt Lex Sarah, 2017-12-05
Inspektionen för vård och omsorg, tillståndsbevis för Fideli Omsorg för
boende enligt LSS, 2017-12-05

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 215 Rapporter
Barnkonventionen föreslås bli svensk lag, skrift från SKL
FUB brukarråd 2017-11-29
Mogården boenderåd 2017-11-30
Psykiatri brukarråd 2017-11-15
Öster brukarråd 2017-11-22
Funktionshinderrådet 2017-11-21

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SocN § 216 Inbjudningar
Inga inbjudningar har inkommit

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SocN § 217 Övriga frågor
Ulf Bard (C) ställer fråga om principer och praktisk hantering kring
placeringar med stöd av LSS.
Huvudalternativet vid placeringar är alltid egenregi. När detta av olika
anledningar inte är möjligt utifrån den enskildes behov, används kommunens
ramavtal. När vare sig egenregi eller boenden med ramavtal kan möta den
enskildes behov görs placeringar utanför avtal.
Idag pågår en länsupphandling för placeringar för målgrupper inom LSS.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

