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2017-01-18

Sammanträde med

Socialnämnden

Plats och tid

Förvaltningshuset, Bryggaren kl 09.00 – 11.45

Beslutande

Marie-Louise Gunnarsson (M)
Sandra Mulaomerovic (C)
Kerstin Robertson (M)
Carina Stende (S)
Ronny Jakobsson (S)
Anders Pansell (KD)
Viking Ottosson (S)

Ledamöter

Övriga närvarande

Ulf Bardh (C)
Mikael Lindström (M)
Malin Garpevik (S)

Ersättare

Marianne Ljungström, sekreterare
Peter Wallenberg, biträdande socialchef
Helena Martinsson, äldreomsorgschef
Simon Lennermo, sektorsekonom
Carina Andersson, Myndighetschef §§ 2, 3, 8

Tjänstemän

Sandra Mulaomerovic (C)

Utses att justera

Justeringens plats

och tid

Regementsgatan 19A, 2017-01-20 kl 12.00

Underskrifte
Sekreterare .........................................................................

Marianne Ljungström

Ordförande

..............................................................................
Marie-Louise Gunnarsson

Justerande ...........................................................................

Sandra Mulaomerovic

Paragrafer
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Socialnämnden
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2017-01-18

Förvaringsplats
för protokollet
Datum för anslags
uppsättande

Underskrift

Regemenstgatan 19A
2017-01-20

Datum för anslags
nedtagande
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Marianne Ljungström
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SocN § 1 Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Socialnämnden beslutar
att föredragningslistan fastställs enligt följande
SocN § 1 Godkännande av föredragningslistan ................................................................................... 3
SocN § 2 Bokslutsprognos internbudget 2017..................................................................................... 4
SocN § 3 Återinförande av habiliteringsersättning - medborgarförslag .............................................. 6
SocN § 4 Revidering delegationsordningen med anledning av handläggning av alkoholoch tobaksärenden ............................................................................................................................... 7
SocN § 5 Svar till Inspektionen för vård och omsorg gällande myndighetsutövning
avseende familjehemsplacerade barn................................................................................................... 8
SocN § 6 Granskning av ansvarsutövande........................................................................................... 9
SocN § 7 Information recoverery college .......................................................................................... 11
SocN § 8 Bostadssituationen - hemlöshet .......................................................................................... 12
SocN § 9 Redovisning av delegationsbeslut december ..................................................................... 13
SocN § 10 Anmälningsärende ........................................................................................................... 14
SocN § 11 Rapporter ......................................................................................................................... 15
SocN § 12 Inbjudningar ..................................................................................................................... 16
SocN § 13 Övriga frågor.................................................................................................................... 17

Ärendebeskrivning

Övriga frågor
• Information om ensamkommande flyktingbarn
• Extra tjänster, ny arbetsmarknadsåtgärd

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SocN § 2 Bokslutsprognos internbudget 2017
Dnr 2016-SocN00128
Beslut
Socialnämndens förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till sociala sektorn att göra en analys av de beviljade
hemtjänsttimmarna på insatsnivå och uppföljningar av de beviljade
hemtjänstinsatserna,
att uppdra till sociala sektorn att utreda effekterna av hemtagningsteam och
hur hemtagningsteam och korttidsplatser kan utnyttjas,
att uppdra till sociala sektorn att utreda om beviljade hemtjänststädinsatser
kan utföras av HIA,
att uppdra till sociala sektorn att göra en analys av volymen av
hemsjukvårdspatienter där en jämförelse mot andra kommuner ska ingå i
analysen, samt
att uppdra till sociala sektorn att utreda om det finns andra
användningsområden av resurserna som är avsatta till HVB-Grenadjären.
Ärendebeskrivning
Sociala sektorn har gjort en bokslutsprognos för 2017 utifrån rådande
omvärldsfaktorer och tilldelad budgetram. Det finns flera osäkerhetsfaktorer
som prognostiseras leda till negativa avvikelser jämfört mot budget.
Inom äldreomsorg ordinärt boende har de beviljade hemtjänsttimmarna ökat
under 2016 och med nuvarande volym kommer budgeten för beviljade
hemtjänsttimmar att överskridas år 2017.
Inom hemsjukvården och biståndsenheten kommer budgeten för
personalkostnader att överskridas på grund av att tjänster inledningsvis är
besatta av personal ifrån bemanningsföretag.
Inom stöd och service till funktionshindrade påverkas sektorns budget av
Försäkringskassans striktare bedömningar om personlig assistans.
Inom socialt stöd är en stor andel av sektorns budget för barn-, ungdomsoch vuxenplaceringar redan intecknad, vilket medför att eventuella nya
placeringar under året kommer medföra en negativ avvikelse mot budget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Verksamhet
Äldreomsorg särskilt boende
Äldreomsorg ordinärt boende
Hälso- och sjukvård
Stöd och service till
funktionshindrade (LSS/SFB)
Socialt stöd
Sektorsövergripande och övrigt
Summa exkl. flyktingvht
Flyktingverksamhet
Summa ink. flyktingvht
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Prognostiserad avvikelse
-0,5 mnkr
-5,0 mnkr
-1,3 mnkr
-3,4 mnkr
-6,4 mnkr
-0,5 mnkr
-17,1 mnkr
+4,0 mnkr
-13,1 mnkr

Bakgrund
Vid socialnämndens sammanträde i december beslutade nämnden (SocN
2016-12-14, § 162) om internbudget 2017 där ett uppdrag till sektorn var att
göra en bokslutsprognos för 2017 och redovisa denna vid
januarisammanträdet för att kunna skicka vidare till Kommunstyrelsen i
samband när Kommunstyrelsen fastställer sektorernas internbudget vid
februarisammanträdet
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, bokslutsprognos internbudget 2017, daterad 2017-01-13
Socialnämndens beslut (2016-12-14, § 162) om internbudget 2017
Internbudget sociala sektorn 2017, daterad 2016-12-07
_____________
Utdrag:

Kommunstyrelsen
Sektorsekonom sociala sektorn

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SocN § 3 Återinförande av
habiliteringsersättning - medborgarförslag
Dnr 2016-KLK0015
Beslut
Socialnämndens förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att beakta förslagen i pågående utredning samt
att därmed förklara medborgarförslagen besvarade
Ärendebeskrivning
Medborgarförslag om återinförande av habiliteringsersättning med
retroaktivitet från 2016-01-01 har inkommit och samtliga med motiveringen
att människor med funktionsnedsättning inom LSS ska erbjudas en likvärdig
behandling samt förtjänar respekt för utfört arbete inom
kommunalverksamhet.
En avveckling av habiliteringsersättningen till omsorgstagare inom daglig
verksamhet beslutades i samband med beslut om budget för 2016, Kf § 3212015.
Beslutet resulterade i ett stort antal medborgarförslag om att återinföra
habiliteringsersättningen för målgruppen och förvaltningen fick i uppdrag att
utreda konsekvenserna av beslutet att ta bort habiliteringsersättningen samt
att göra en ekonomisk jämförelse mellan de olika grupper som har beslut om
insatsen daglig verksamhet/sysselsättning.
Utredningen redovisades i samband med budgetarbetet och ett nytt uppdrag
gavs till förvaltningen att utreda mer rättvisa alternativ till att motivera
samtliga berörda omsorgstagare att delta i daglig verksamhet, Ks § 266-2016.
Detta uppdrag kommer att redovisas i socialnämnden i februari 2017 och
Kommunstyrelsen i mars 2017.
De nu inkomna medborgarförslagen har samma inriktning och motivering
som de tidigare inkomna medborgarförslagen och kan därför inkluderas i
pågående utredning
Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Protokoll Kommunfullmäktige, 2016 § 321
Protokoll Kommunstyrelsen 2016, § 266
Tjänsteskrivelse från socialchefen daterad 2017-01-12
Utdrag:

Kommunstyrelsen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SocN § 4 Revidering delegationsordningen
med anledning av handläggning av alkoholoch tobaksärenden
Dnr 2015-KLK0001
Beslut
Socialnämnden beslutar
att avsnitt C avseende Alkohollagen och tobakslagen utgår ur
socialnämndens delegationsordning.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-15 om ändring i
samhällsbyggnadsnämndens och socialnämndens reglementen på grund av
ändrad organisation vid handläggning av ärenden inom alkohol- och
tobakslagstiftningen samt ärenden inom lag (2009:730) om handel med vissa
receptfria läkemedel. Som en följd av detta ska samhällsbyggnadsnämndens
och socialnämndens delegationsordningar revideras.
Förändringarna i socialnämndens reglementen medför att avsnitt C avseende
Alkohollagen och tobakslagen utgår ur socialnämndens delegationsordning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunjuristen 2016-12-23
Kommunfullmäktiges beslut 2016-12-15, § 267
Socialnämndens delegationsordning Nr 4 - 2016, senast reviderad 2016-0817, § 110
_____________
Utdrag:

Socialchef
Eksjö författningssamling

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SocN § 5 Svar till Inspektionen för vård och
omsorg gällande myndighetsutövning
avseende familjehemsplacerade barn
Dnr 2016-SocN0062
Beslut
Socialnämnden beslutar
att anta svaret till Inspektionen för vård och omsorg som sitt eget
Ärendebeskrivning
Eksjö kommun har haft tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
gällande myndighetsutövning avseende familjehemsplacerade barn och i
beslutet som kom 2016-12-15 ställde IVO ställer följande krav:
•
•
•
•
•

Att utredningar avseende barn och unga bedrivs skyndsamt och
slutförs inom lagstadgad tid
Att en matchning av barnets behov i relation till familjehemmets
resurser genomförs
Att familjehemsutredningar bedrivs enligt gällande bestämmelser
Att genomförandeplan upprättas vid alla placeringar
Att personalens komptens överensstämmer med lagens krav

Svaret till IVO redogör för hur man under hösten har sett över rutiner,
organisation samt tagit fram förslag till utbildning och handledning.
Man har med hjälp av konsulter hanterat den mängd ärenden som har
inkommit och vid 2017 års början fanns inte några utredningar som låg och
väntade.
Checklista och ansvarsfördelning för handläggningsarbetet vid
familjehemsplaceringar och vid HVB- placeringar har tagits fram och där
ingår även matchning, vårdplaner samt genomförandeplaner
Beslutsunderlag
Svar gällande tillsyn av myndighetsutövning avseende familjehemsplacerade
barn
_____________
Utdrag:

Inspektionen för vård och omsorg
Myndighetschefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SocN § 6 Granskning av ansvarsutövande
Beslut
Socialnämnden beslutar
att anta svaret till revisionen som sitt eget
Ärendebeskrivning
Revisorerna har under 2016 löpande följt socialnämndens arbete genom
bland annat protokollsläsning, dokumentstudier och andra
granskningsaktiviteter. Revisorerna har också vid möte med nämndens
presidium 2016-10-13 diskuterat i förväg ställda frågor kring nämndens
verksamhet och som resultat av det mötet har revisionen sammanställt
följande iakttagelser:
•
•

•
•

Det är svårt för nämnden att anpassa sin budget efter snabba
förändringar i verksamhetens förutsättningar
Uppföljningsansvaret vid personalfrågor och sjukfrånvaro ligger enligt
nämnden hos kommunstyrelsen och inte hos nämnden själv.
Hänvisning till arbetsmiljölagen görs i kommunstyrelsens
delegationsordning. Men ingen ansvarig befattningshavare eller
funktion nämns.
Medel som avsatts för flyktingärenden i kommande års budget
används i innevarande års budget för att lyfta resultatet. Det
underliggande underskottet ökar varje månad.
Nämndens interna kontrollplan ger tydlig överblick över
verksamheten i form av risk- och väsentlighetsanalys.

Revisionens rekommendationer och sektorns åtgärder:
Nämnden bör se till att de kostnader verksamheten för flyktingmottagandet
medför i största utsträckning täcks av de intäkter kommunen har för
flyktingmottagande.
•

Åtgärd: I samband med budgetbeslut för 2017-19 togs beslut om att
uppdra till förvaltningen att göra en översyn av vilka resurser som
finns för flyktingverksamhet inom alla sektorer, med syfte att
samordna dem på effektivaste sätt.

Tydliggör vilken funktion som har det övergripande uppföljningsansvaret vid
personalfrågor och sjukfrånvaro.
•

Justerandes sign

Åtgärd: Ansvar för personalfrågor framgår av reglemente för
kommunstyrelsen beslutat av Kommunfullmäktige 2014-09-25 och
Kommunstyrelsens delegationsordning senast reviderad 2015-05-05

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Missiv granskning av ansvarsutövande 2016-10-24
KS 2016-10-04, §266, Dnr: 2016-KLK0200
KF 2016-10-20, §209, Dnr: 2016-KLK0200,
KS, Kommunstyrelsens reglemente 2014-09-25
KS, Kommunstyrelsens delegationsordning 2015-05-05, §160
_____________
Utdrag:

Revisionen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2017-01-18

Sammanträdesdatum

11 (17)

SocN § 7 Information recoverery college
Beslut
Socialnämnden beslutar
att följa sociala sektorns arbete med recovery college på hemmaplan
Information
Biträdande socialchef informerar om hur man arbetar med recovery college i
England. Deras grundtanke är att arbeta tillsammans, brukare/vårdtagare,
anhöriga och personal, med egenproducerar kurser/studiecirklar i gemensamt
ämne.
Efter studieresa som gjordes tillsammans med fler kommuner i regionen har
man börjat titta på hur man här kan använda sig av likartade sätt att arbeta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SocN § 8 Bostadssituationen - hemlöshet
Beslut
Socialnämnden beslutar:
att biträdande socialchef tillsammans Anders Pansell (KD) tittar vidare på
diskuterade lösningar och återkommer till nämnden
Ärendebeskrivning
Idag vet vi att cirka 20 personer är bostadslösa i Eksjö kommun, de flesta av
dessa personer är tillfället placerade och för några har kommun kostnader för
tillfälliga boende. Läget är akut och olika lösningar diskuteras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SocN § 9 Redovisning av delegationsbeslut
december
Beslut
Socialnämnden beslutar
att redovisade delegationsbeslut därmed är anmälda
Ärendebeskrivning
Redovisas beslut för december, 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.
Alkohollagen

Utdragsbestyrkande
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SocN § 10 Anmälningsärende
Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Beslut i tillsyn av
myndighetsutövning avseende familjehemsplacerade barn vid socialnämnden
i Eksjö kommun, dnr 2016-SocN0062
Länsstyrelsen i Jönköpings län, beslut angående tillsyn enligt alkohollagen
(SFS 2010:1622) och tobakslagen (SFS 1993:581) i Eksjö kommun.
Kommunala funktionshinderrådets sammanträdesprotokoll från 2016-11-22.
Protokoll Boenderåd Almgården 2016-11-22
Ansökan om fortsatt bidrag till hyra av Anonyma alkoholisters lokal i Eksjö
Beslut om årlig avgift för livsmedelskontroll
Val av ny ersättare i socialnämnden efter Catrin Ljungstig (M), Mikael
Lindström (M)
Hemställan avseende ohemula kommunala avgifter, inkom 2017-01-04
Intresseanmälan av nationell adoption av samkönat par.
Återrapportering till Socialstyrelsen, redovisning av utbildningsinsatser för
2016 års kompetenssatsning inom sociala barn- och ungdomsvården, dnr:
2017-SocN0008.
Eksjöbostäder har presenterat ett förslag för Eksjö Stadshus AB om att ändra
benämningen från seniorboende till trygghetsboende för Tuvan, Snickaren
och Bobinen. Det finns olika riktlinjer för olika boendeformer och
Eksjöbostäder önskar återkoppling på förslaget för att kunna ta beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SocN § 11 Rapporter
Inga anmälda rapporter

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SocN § 12 Inbjudningar
Region Jönköpings län bjuder in till Regional workshop: strategi och
samverkan för framtidens hälsa, den 10 mars 2017.
Gemensamt partigruppsmöte om Vindbruksplan är utskickad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SocN § 13 Övriga frågor
Biträdande socialchef informerar om att antalet ensamkommande
flyktingbarn minskar och kommer att fortsätta minska framöver. Detta har
resulterat i att organinsationen ses över för att matcha verkligheten. Även
ersättningarna till kommunerna för ensamkommande flyktingbarn kommer
minska 2017.
Biträdande socialchef informerar om ”extra tjänster” som är en ny
arbetsmarknadsåtgärd och att sociala sektorn håller på att teckna ett avtal för
denna nya form av arbetsmarknadsåtgärd.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

