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SocN § 14 Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Socialnämnden beslutar
att föredragningslistan fastställs enligt följande
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SocN § 15 Ej verkställda beslut enligt SoL och
LSS, kvartal 4 2016
Dnr: 2016-SocN0017
Beslut
Socialnämndens beslutar
att godkänna lämnad rapport
Socialnämndens beslutar vidare:
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige godkänna
lämnad rapport
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har genom socialtjänstlagen 16 kap. 6 f § skyldighet att till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rapportera in gynnande beslut
enligt 4 kap 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum.
Socialnämnden har även genom lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS 28 f-g §§ skyldighet att till Inspektionen för vård och
omsorg rapportera in gynnande beslut enligt 9 § LSS som inte verkställts
inom tre månader från beslutsdatum
Rapporteringarna gäller även avbrott i verkställighet om beslutet inte
verkställts på nytt inom tre månader. Denna rapportering sker på individnivå.
Ett ärende av ej verkställda beslut har rapporterats till IVO för kvartal 4 2016
gällande särskilt boende, där 163 dagar har förflutit, med notering att
personen har tackat nej 2 gånger.
Nämnden har till IVO rapporterat ytterligare 4 ärenden som verkställts inom
perioden men där det dröjt mer än 90 dagar från beslutsdatum:
•

Beslut särskilt boende, 176 dagar, nu verkställt

•

Beslut kontaktperson, 92 dagar, nu verkställt

•

Beslut kontaktfamilj, 237 dagar, återtagit ansökan

•

Beslut behandlingshem, 117 dagar, ärendet avslutas

•

Beslut familjepedagog , 264 dagar, nu verkställt

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad, 2017-02-06
Utdrag:

KS
Utvecklingsledare
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

_____________
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SocN § 16 Återremiss äldrepolitiskt program
Dn: 2016-KLK0171
Beslut
Socialnämndens förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa föreslagen revidering av äldrepolitiskt program
Ärendebeskrivning
En arbetsgrupp har granskat faktauppgifter, målformuleringar och
textinnehåll i det äldrepolistiska programmet ”Ett gott liv på äldre dar” som
utgör en reviderad version för mandatperioden 2014-2018.
2016-09-22, § 184, beslutade Kommunfullmäktige återremittera ärendet för
vidare utredning efter diskussion kring huruvida bostadsanpassning skulle
vara en del i programmet
Programmet innehåller ett strategiskt mål för att skapa varierat utbud av olika
boendeformer.
Bostadsanpassning är en möjlighet när och om tillgängliga bostäder saknas
för att tillgodose enskilda funktionshinder och är reglerat i lagstiftning, Lag
om Bostadsanpassningsbidrag (1992:1574), där den enskilde ansöker om
bidrag, en utredning görs av handläggare och beslutet är ett myndighetsbeslut.
Beslutsunderlag
Socialnämndens förslag 2016-01-02, §3
Socialnämndens beslut 2016-08-17, §104
Kommunstyrelsens beslut 2016-09-06, §224
Kommunfullmäktige beslut 2016-09-22, §184
Äldrepolitiskt program ”Ett gott liv på äldre dar”
Lag om bostadsanpassning 1992:1574
Utdrag:

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

_____________
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SocN § 17 Uppdrag av KS att utreda
motivationshöjande alternativ för att gå på
daglig verksamhet
Dnr: 2016-KLK0200
Beslut
Socialnämnden beslutar
att uppdra till sektorn att komplettera utredningen och till Kommunstyrelsen
redovisa en fördjupad ekonomisk analys av fria luncher, samt
att även komplettera utredningen med om fria resor till daglig
verksamhet/sysselsättning kan vara ett motivationshöjande alternativ
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade (Ks § 266, 2016-10-04) att ge förvaltningen i
uppdrag att utreda mer rättvisa alternativ till att motivera samtliga berörda
omsorgstagare att gå till daglig verksamhet.
Sociala sektorn har arbetat fram två alternativ där ett alternativ är skapa ett
trivselaktivitetsprogram för de som deltar på daglig
verksamhet/sysselsättning, liknande det program som erbjuds alla anställda
och det andra alternativet är att de som deltar på daglig
verksamhet/sysselsättning erbjuds fri lunch.
Båda alternativen är förenade med kostnader som inte finns i sociala sektorns
budgetram. Preliminära kostnader för alternativet om trivselaktiviteter är 350
tkr och för att erbjuda fri lunch 1685 tkr.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse motivationshöjande alternativ för att delta på daglig
verksamhet/sysselsättning, daterad 2017-02-07
Bilaga: Trivselaktiviteter inom daglig verksamhet/sysselsättning 2017, daterad
2017-02-07
.

_____________

Utdrag:

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SocN § 18 Uppdrag av KS att utarbeta en
äldreomsorgsplan
Dnr: 2016-KLK0200
Beslut
Socialnämndens förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att ge sektorn i uppdrag att utifrån brukarkvalitet utreda en lämplig
fördelning mellan äldreomsorgens olika omsorgsalternativ, tillämpning av
kvarboendeprincipen, samt
att godkänna lämnad rapport
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har gett sociala sektorn i uppdrag att utarbeta en
äldreomsorgsplan, statistiskt med ett nuläge och för vilket behov av
äldreomsorg som finns fram till år 2025 från 65 år och äldre.
Slutsats
Det finns ett växande behov av vård och omsorg de närmaste decennierna
och utmaningarna handlar bland annat om samspelet mellan äldreomsorg och
hälso- och sjukvård, anhörigas roll och stödet till de anhöriga samt den
lämpligaste boendeform.
Grundläggande äldreomsorg styrs av lagar och förordningar. Fördelning
mellan äldreomsorgens olika omsorgsalternativ, ökad andel i ordinärt boende
med stora insatser, ökad andel i mellanboende samt ökad andel i vård- och
omsorgsboende/kommunens nuvarande tillämpning av kvarboendeprincipen
är intressant att utreda och analysera ytterligare.
För att möta kommande behov och krav är det av vikt att arbeta
förebyggande för att minska behovet av vård och omsorg samt utveckla
närståendestödet, för att förebygga ohälsa hos dagens anhöriga.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2017-02-08
Utdrag:

Kommunstyrelsen
Sektorsekonom, sociala sektorn
Kvalitet och utvecklingschef, sociala sektorn
Äldreomsorgschef, sociala sektorn

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

_____________
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SocN § 19 Uppdrag av KS att analysera Eksjö
kommuns högre kostnader för missbruksvård
Dnr: 2016-KLK0200
Beslut
Socialnämndens förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna lämnad rapport om nuläge och analys
Ärendebeskrivning
Sociala sektorn ger utifrån uppdraget en nulägesbild av volymen inom
missbruksvårdens placeringar samt en analys av orsakerna till Eksjö
kommuns högre kostnader och möjligheter att sänka dem. De parametrar
som redovisas i rapporten är antal placeringar, vårddygn, vårdtid, dygnspris,
återplaceringar, öppenvård och hemlöshet.
Åtgärdsförslagen som lyfts fram är:
•

Skapa ökad kunskap av vad som leder till ett minskat antal
placeringar.

•

Se över möjligheten att bygga upp ett lågtröskelboende inom
kommunen för personer med långvarigt missbruk.

•

Överväga att skapa ett särskilt boende inom LSS för att kunna ge stöd
till de personer som ingår i personkretsen.

•

Utveckla samarbetet med ideella organisationer.

•

Analysera kostnaderna för missbruksvård utifrån en
kostnadsjämförelse av externa placeringar jämfört med vårdalternativ
inom kommunen.

•

Utveckla öppenvården i syfte att motverka externa placeringar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2017-02-08
Utdrag:

Sektorsekonom, sociala sektorn
Kvalitet och utvecklingschef, sociala sektorn

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

_____________
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SocN § 20 Bokslut 2016
Dnr: 2016-SocN0018
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera att sociala sektorns driftsbudget hade en negativ budgetavvikelse
på 8,8 mnkr inklusive flyktingverksamhet och en negativ budgetavvikelse på
25,2 mnkr exklusive flyktingverksamhet,
att notera att de största avvikelserna beror på att
• antalet beviljade hemtjänsttimmar överskridit budgeten med 10,3 mnkr,
• sektorn har behövt hyra in bemanningspersonal till biståndsenheten och
hemsjukvården, vilket medfört en budgetavvikelse på 3,2 mnkr,
• förändringar i befintliga och nya ärenden inom stöd och service till
funktionshindrade medfört en negativ budgetavvikelse på 7,6 mnkr,
• externa placeringar exklusive flyktingverksamhet medfört en negativ
budgetavvikelse på 6,8 mnkr
att notera att sociala sektorns investeringsbudget hade en positiv
budgetavvikelse på 0,2 mnkr,
att godkänna sociala sektorns verksamhetsrapporter 2016
att godkänna sociala sektorns årsredovisning 2016
Socialnämnden beslutar vidare
att föreslå kommunstyrelen godkänna upprättad årsredovisning 2016
Ärendebeskrivning
Sektorns driftutfall för 2016 är 373,4 mnkr jämfört mot helårsbudgeten som
är 364,6 mnkr. Den negativa avvikelsen på 8,8 mnkr motsvarar en procentuell
avvikelse på 2,4 procent. Exkluderat verksamhet för ensamkommande
flyktingbarn och flyktingmottagning som inryms inom Sociala sektorns
verksamhet är den negativa avvikelsen mot budget 25,2 mnkr.
Äldreomsorg särskilt boende hade ett negativt utfall jämfört mot budget med
3,1 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 3,2 procent.
Äldreomsorg ordinärt boende, inklusive hemtjänst med hemtjänstpeng, hade
ett negativt utfall jämfört mot budget med 6,3 mnkr, vilket motsvarar en
avvikelse mot budget med 7,1 procent.
Kosten hade ett negativt utfall jämfört mot budget med 1,6 mnkr.
Hemsjukvården hade ett negativt utfall jämfört mot budget med 1,0 mnkr,
vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 3,1 procent.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Verksamheter inom stöd och service till funktionshindrade hade ett negativt
utfall jämfört mot budget med 7,6 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse mot
budget med 12,1 procent.
Sektorsövergripande och övrigt hade ett positivt utfall på 1,6 mnkr
Sektorns investeringsutfall för 2016 är 5,7 mnkr jämfört mot helårsbudgeten
som är 5,9 mnkr.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2017-02-10
Årsredovisning sociala sektorn 2016
Sammanfattning styrkort 2016
Sociala sektorn verksamhetsrapper 2016
Utdrag:

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

_____________
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SocN § 21 Nybyggnation gruppbostad/bostad
med särskild service
Beslut
Socialnämndens förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att planera och förbereda inrättande av 3+3 specialanpassade lägenheter, det
vill säga en utökning på tre lägenheter mot tidigare beslutat antal,
att i budgetprocessen 2018-2020 tilldela resurser till sociala sektorns
budgetram som motsvarar kostnadsökningen från tre till sex specialanpassade
lägenheter, samt
att specialboendets lägenheter nr 4-6 ska vara klart för inflyttning senast
2020.
att notera informationen om gruppbostad/bostad med särskild service till
protokollet och att vidare handläggning av ärendets gång sker ifrån
kommunledningen
Ärendebeskrivning
Sociala sektorn har ett behov av specialanpassade lägenheter och beslut finns
att bygga tre stycken lägenheter. Sociala sektorn har signalerat att det finns
behov av ytterligare tre lägenheter och produktionskostnaderna blir lägre om
förberedelserna för dess sker samtidigt med de redan beslutade.
Produktionskostnaden för nybyggnation genererar en högre hyresnivåer än
vad den bedömda betalningsförmågan är hos brukarna som ska bo i
lägenheterna samt kommunens kostnader för personalutrymmen leder till att
sektorn kommer att ha en nettokostnad på cirka 0,5 mnkr för lokalerna.
Tilldelade resurser för 2017-2019, baserat på tre lägenheter, är motsvarande
cirka 0,3 mnkr från 2018 och framåt och sektorn har inte täckning för
differensen mellan 0,5 mnkr och 0,3 mnkr.
Sociala sektorn har även signalerat om att det behövs
gruppbostäder/bostäder med särskild service. Dessa går att bygga i anslutning
till varandra och sektorn har arbetat fram alternativ med 5-6 lägenheter i en
gruppbostad och 5-8 lägenheter bostad med särskild service.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nybyggnation specialanpassat boende och
gruppbostad/bostad med särskild service, daterad 2017-02_____________
Utdrag:

Kommunstyrelsen
Biträdande socialchef
Sektorsekonom sociala sektorn
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SocN § 22 Diskussion kring styrkort 2018
Kommunens budgetprocess är indelad i tre olika steg och i varje steg
behandlas styrkort. Styrkorten är viktiga för att få till kopplingen mellan
kvalitet och resurser samt vara ett styrmedel för verksamheterna
Från och med 2015 finns det styrkort dels på kommunstyrelsenivå och dels
på nämndnivå. Dessa mål bryts sedan ner till respektive verksamhet inom
sociala sektorn. För att få till en bra koppling mellan kvalitet och resurser är
det viktigt att det finns en tydlig koppling, dels mellan tilldelad budget och
kvalitetsambitioner och dels att det finns en röd tråd från styrkortet ifrån
kommunstyrelsen till nämnden till verksamheterna.
Sociala sektorn har påbörjat styrkortsarbetet för år 2018 för att få till ett bra
underlag till steg 1 i kommunens budgetprocess, där det är fokus på behov
och resurser inför beslutet i juni om förvaltningens totala budgetram.
Syftet med dagens diskussion är att få till ett underlag om vilka
framgångsfaktorer och mål som ska vara kvar respektive förändras och för att
i förlängningen få till en tydligare koppling mellan kvalitet och resurser.
Diskussionsunderlag
Tjänsteskrivelse: Diskussion kring styrkort 2018, daterad 2017-02-08
Kommunstyrelsens styrkort 2017
Socialnämndens styrkort 2017, daterad 2016-12-06
_____________
Utdrag:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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SocN § 23 Information kring E - hälsoprojektet
Sociala sektorns verksamhetsutvecklare informerar om pågående
projektarbete med upphandling av nytt verksamhetssystem. Projektet är
länsövergripande och drivs av Jönköpings kommun.
Vidare ges information om projektet ”Brukardriven e-hälsa”, Vad kan göras
för att driva digital utveckling som bidrar till bättre hälsa och välfärd på den
smålänska landsbygden. Projekt drivs i samverkan mellan olika kommuner
och Högskolan i Jönköping
Socialjouren kommer inom snar framtid kunna få sina ärende digitalt och
underlagen kommer då att signeras med bankid. Mer information om detta på
nästa nämndsammanträde.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SocN § 24 Förslag från Eksjöbostäder om att
ändra från seniorboende till trygghetsboende
Dnr: 2017-SocN0011
Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna informationen
Ärendebeskrivning
Socialchefen informerar om att Eksjö bostäder har tagit fram ett förslag om
att ändra från seniorboende till trygghetsboende och förslaget gäller för de
boenden som finns idag på Tuvan, Snickaren och Bobinen.
Förslaget innebär inga förändringar för sociala sektorn mot vad som finns
idag.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Eksjö bostäder daterad 2017-01-09
Utdrag:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

_____________
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SocN § 25 Redovisning av delegationsbeslut
januari
Beslut
Socialnämnden beslutar
att redovisade delegationsbeslut därmed är anmälda
Ärendebeskrivning
Redovisas beslut för januari, 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 § 26 Anmälningsärende
Inspektionen för vård och omsorg meddelade 2017-01-20 beslutet av
tillsynen av ett barn och familjeärende i Eksjö kommun, dnr: 2016-Socn0097
Redovisning av 2016 års stimulansmedel, kunskapssatsning för baspersonal,
inskickad till Socialstyrelsen 2017-01-26, dnr: 2017-SocN0012
Redovisning av utvecklingsmedel för arbete mot våld i ära relationer 2016,
inskickat till Socialstyrelsen 2017-02-08, dnr 2016-SocN0029
Återrapportering av stimulansmedel för ökad bemanning inom
äldreomsorgen 2016, inskickad till Socialstyrelsen 2017-02-03, dnr 2016SocN0072.
Ekonomisk redovisning av stimulansmedel för 2016 för stärkt bemanning
inom den sociala barn- och ungdomssektorn, inskickad till Socialstyrelsen
2017-02-08, dnr: 2016-SocN0085.
Rekvisition av utvecklingsmedel för 2017 för att kvalitetsutveckla arbetet mot
våld i nära relationer och stöd till våldsutsatta kvinnor och barn m.m. Skickad
till socialstyrelsen 2017-02-06 Dnr: 2017-SocN0013.
Rekvisition av stimulansmedel för 2017 för stärkt bemanning inom den
sociala barn- och ungdomsvården. Skickad till socialstyrelsen 2017-02-06
Dnr: 2017-SocN0014.
Svar från Eksjö camping angående av uthyrning av lokal för hemlösa i
kommunen, inkom 2017-01-26
Protokoll från brukarråd Öster 2016-11-23
Lex Maria anmälan är inskickad till Inspektionen för vård och omsorg 201702-08, angående en händelse på Almgården. Dnr 2017-SocN0015.
Skrivelse från styrelsen för Sveriges kommuner och landsting angående
Kvalitet i särskilt boende, rekommendation för arbete med ökad kvalitet
nattetid i särskilt boende för äldre, dnr:2017-SocN0016.
Inspektionen för vård och omsorg meddelar att temat för 2017 års tillsyn av
bostäder med särskild service kommer att vara fritids och kulturaktiviteter.
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SocN § 27 Rapporter
Inga anmälda rapporter.
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SocN § 28 Inbjudningar
Inga anmälda inbjudningar
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SocN § 29 Övriga frågor
Ulf Bardh (C) ställer frågan om avvägningen mellan HVB hem i egen regi och
privat regi samt jämförelsen av de olika kostnaderna.
Uppdraget som förvaltningen har är att ta hand om ensamkommande
flyktingbarn och det finns inga politiska beslut om det ska ske i privat eller
egen regi. Utgångspunkten vid placering är det som är bäst för det enskilda
barnet. Närhetsprincipen med boende, skola och socialtjänstkontakter har
ansetts vara bra för barnens utveckling.
I samband med att det hösten 2015 kom ett stort antal barn tecknades
kontrat med ett privat boende i Eksjö. Avtalet motsvarar ekonomiskt den
kostnad som vi får i intäkter av staten. När nu behovet av boenden minskar
kommer inte detta avtal att förlängas samtidigt som även boenden i egen regi
avvecklas.
_____________
Utdrag:
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