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SocN § 138 Rapportering av ej verkställda
beslut enligt SoL och LSS
Dnr: 2017 SocN0006
Beslut
Socialnämndens förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att 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.
Inom verksamhetsområdet finns två individrapporter detta kvartal av ej
verkställda gynnande beslut. Besluten är fattade 2017-06-14. I det ena fallet
pågår andra insatser, vilket eventuellt kommer innebära att det fattade
beslutet ej verkställs. I det andra fallet har brukaren inkommit med en
ansökan om andra insatser, vilket håller på att utredas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från utvecklingsledare Gunilla Bergdalen, 2017-10-02
Utdrag:

Kommunstyrelsen
Utvecklingsledare sociala sektorn
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SocN § 139 Avgiftshöjningar trygghetslarm, mat
och hälso-och sjukvård
Dnr: 2017-SocN0102
Beslut
Socialnämndens förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa och förändra följande avgifter för hälso- och sjukvård att gälla
från och med 2018-01-01
- maxtaxan ska gälla,
- avgiften för person som är registrerad i hemsjukvården ska uppgå till en
tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet per månad.
att fastställa följande avgifter för trygghetslarm, att gälla från och med 201801-01
- maxtaxan ska gälla,
- avgiften ska vara 0,574 % av prisbasbeloppet.
att fastställa följande matpriser att gälla från och med 2018-01-01
- pris i restaurang 68 kronor (vardagar).
- pris i restaurang 88 kronor (lördag, söndag och helgdag)
- pris vid kupongförsäljning 64 kronor (10st 640 kr, gäller endast vardagar).
- pris för matdistribution 74 kronor.
att priserna i restaurangen ska gälla alla kunder.
Socialnämnden beslutar
att följa upp effekterna av de förändrade matpriserna i augusti månad 2018.
Ärendebeskrivning
Ledningsutskottets beslut 2017-09-11 ”Förslag till budget 2018-2019 och
verksamhetsplan 2020” innefattar höjning av Hälso- och sjukvårdsavgiften,
trygghetslarmsavgiften samt höjning av priserna på mat i restauranger och via
matdistribution. Utifrån att ledningsutskottets förslag till beslut tas av
Kommunfullmäktige i oktober och att höjningen av avgiften skall kunna få
effekt from 1/1-2018 skrivs förslag om höjning av avgifterna fram för att
kunna tas i kommunfullmäktige i november under förutsättning att
Ledningsutskottets beslut går igenom i kommunfullmäktige oktober.
Hälso- Sjukvårdsuppgifter
Kommunfullmäktige har beslutat (Kf § 7, 2013-01-31) att
hemsjukvårdsavgifterna ska vara 300 kronor per månad för en brukare som
är inskriven i hemsjukvården alternativt 150 kronor per besök, dock max 300
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kronor per månad för brukare som inte är inskrivna i hemsjukvården.
Hemsjukvårdsavgiften ingår i maxtaxan vilket innebär att en brukare som
exempelvis har både hemtjänst och hemsjukvård får som maximalt betala
2013 kronor per månad (2017 års nivå).
Åtgärd innebär att höja hemsjukvårdsavgifterna till maxtaket för maxtaxan,
det vill säga en höjning från 300 kronor per månad till 2013 kronor per
månad. Maximal avgift om en brukare har både hemtjänst och hemsjukvård
kommer vara densamma som tidigare, det vill säga enligt maxtaxan 2013
kronor per månad.
Trygghetslarmsavgifter
Att höja avgiften på trygghetslarm ifrån 182 kronor per månad till 257 kronor
per månad
Matpriser i restaurang och matdistribution
Att höja matpriserna såväl i restaurang och för matdistribution med 10
kronor.
Pris i restaurang ökas från 58 kronor till 68 kronor och matdistribution ökas
från 64 kronor till 74 kronor.
Priserna i restaurangen ska gälla alla som äter i restaurangen inklusive
personal samt att priserna ska vara differentierade för vardag och helg.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelser av Sektorsekonom Katarina Ljunggren, daterad 2017-10-02

Utdrag:

Kommunstyrelsen
Sektorsekonom sociala sektorn
Kostchef soc
Hälso- och sjukvårdschef
Äldreomsorgschef
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SocN § 140 Återinför tjänsten som syn- och
hörselinstruktör i Eksjö - medborgarförslag
Dnr: 2017-KLK0100
Beslut
Socialnämndens förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har inkommit 2017-05-09 till Eksjö kommun, om att
återinföra syn- och hörselinstruktör. I medborgarförslaget framgår att en synoch hörselinstruktör kan bidra till att personer med dessa funktionshinder
kan leva ett aktivt och självständigt liv. Dess uppgift ska vara att ge råd och
tips om hur vardagen kan underlättas. Vidare ska personen regelbundet
besöka syn- och hörselskadade vilket personal på syn-eller hörselcentraler inte
har möjlighet att göra enligt medborgarförslaget. Eksjö Kommun har tidigare
haft en halvtidstjänst för denna funktion och som upphörde vid ett
besparingstillfälle många år tillbaka. Sociala sektorn gjorde en framställan om
att syn- och hörselinstruktör skulle behandlas i budgetprocessen 2011-2013.
Några medel avsattes emellertid inte i budget 2011.
I Jönköpings län finns audionommottagningar och syncentral som förskriver
hjälpmedel. Uppdrag för professionerna är att utifrån en helhetsbedömning
avgöra vilka hjälpmedel som kan vara aktuella och vilken träning som kan
behövas. Detta sker i dialog med den enskilde utifrån dennes behov och
aktuella situation. En habiliteringsplan upprättas för att tydliggöra planeringen
av insatserna. Det som oftast prioriteras är hjälpmedel för att klara vardagen
och för att kunna ta del av samhällsinformation.
Hembesök görs ibland för att undersöka vilket eller vilka hjälpmedel som
skulle fungera i hemmet. Besöket behövs också för att undersöka vad som
kan göras för att anpassa bostaden.
Eksjö kommun har inte tjänster som syn och hörselinstruktör, däremot har
sociala sektorn integrerat syn och hörselombud i verksamheterna inom
särskilt boende och hemtjänst. Eksjö kommun genomför utbildning i syn och
hörsel kunskap för utsedda ombud. Med kommunens och Regionens
organisation för målgruppen anses syftet att ge råd och tips för att underlätta
vardagen kunna tillgodoses.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av kvalitet och utvecklingschef Carola Walfridson, daterad
2017-09-25
Utdrag:

Kommunstyrelsen
Kvalitet och utvecklingschef
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SocN § 141 LSS lägesbeskrivning konsekvens
av minskad assistans samt ökade volymer
Dnr: 2017 SocN-0099
Beslut
Socialnämndens förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att vid avslag på personlig assistans enligt SFB (socialförsäkringsbalken) göra
ny bedömning inom två månader
att vid avslag på assistans inte utbetala ersättning till föräldrar/anhöriga.
att utöka resurserna för daglig verksamhet, samt
att nya boenden tillskapas.
Ärendebeskrivning
Enligt regeringens kommittédirektiv 2016 ska kostnaderna för personlig
assistans minska utan att livskvaliteten för människor med funktionshinder
ska försämras. Besparingar ska göras genom hög precision i bedömningar och
tilldelningsbeslut. Enligt beräkningar som genomförts i maj 2017 av Hans
Knutsson, lektor vid Ekonomihögskolan Lunds universitet, är årskostnaden
för assistans dygnet runt ca 2,52 miljoner kronor. Ersätts assistans med
anhörigarbete beräknas årskostnaden till 2,67 miljoner, hemtjänstalternativ
och olika boendealternativ beräknas kosta 3,2 miljoner kronor per år nom
samma kvalité bibehålls.
Stöd och service till människor med funktionshinder kostar och skillnader
mellan olika alternativ måste ställas mot kvalitetsskillnader mellan
alternativen.
Det är svårt att beräkna alternativkostnaden för olika alternativ då det
kommer ha stor betydelse hur samhället som helhet fungerar för människor
med funktionshinder. Assistansen har bl.a. inneburit att alla andra delar i
samhället har fått mindre kostnader som assistansen ofta har löst. Lägre
bostadskostnad, transporter, tillgänglighet till plaster och aktiviteter m.m.
De beslut som tas får därför såväl ekonomiska som kvalitetsmässiga
konsekvenser.
Personlig assistans och bostad med särskild service
Vid redan genomförda omprövningar av personlig assistans under 2017 har
det blivit avslag helt eller delvis i de flesta ärende. Med hittills fattade beslut
som bakgrund bör planeringen utgå från att ca 75-80% av alla får avslag.
Justerandes sign
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Beviljade timmar ligger i ett spann från 107 till 705 timmar i månaden per
individ. Många har ca 550 timmar som då innefattar att man har assistans
dygnet runt. Flera har även assistans som bistår på daglig verksamhet. Totalt
handlar det om ca 60 personer i kommunen. Av dessa har ca 15privat
utförare, flertalet inom LSS Fys. Kommunen står för kostnaden de första 87
timmarna i månaden oavsett utförare, ca 25 000: - i månaden. Resterande
timmar ersätter försäkringskassan med 291: -per timme. Personer med
assistans har egen lägenhet kan med stöd av sin assistans klara av eget
boende. Minskad assistans innebär ökat behov av stöd i sin bostad genom
andra insatser. Det kan även innebära att någon behöver nytt beslut om annat
boende.
Bostad med särskild service
Lägenheten/bostaden ska ligga i nära anslutning till en gemensamhetslokal
med personal tillgängliga dygnet runt. Oftast en grupp på 5-10 lägenheter på
samma gård. Eksjö har grupper i stort sett i varje bostadsområde. De flesta
har personlig assistans på natten och i regel saknas nattpersonal därutöver.
Vissa har haft detta stöd i 20 år och är vana bo i egen lägenhet med egen
personal. En minskning av assistans innebär utökning av personal inom
ramen för boendebeslutet.
Gruppbostad
De som inte får personlig assistans och inte klarar av eget boende kan bo i
gruppbostad. En egen byggnad/eller en egen del i annat hus med 5-6
lägenheter i direkt anslutning till gemensamhetsyta som kök, vardagsrum och
tvättstuga. Personal finns tillgänglig dygnet runt. Särskilda krav, enligt
byggnorm, gäller för att upprätthålla standard för gruppbostad. Eksjö har två
gruppbostäder, Verkstadsgatan och Ågatan. Efterfrågan har varit låg då de
flesta har fått personlig assistans. Minskningen av assistans kommer innebära
ökad efterfrågan på gruppbostad både för befintliga brukare, som för
ungdomar som blir vuxna och inte utan assistans kan bo i egen lägenhet.
Daglig verksamhet
Med personlig assistans på dagtid har många kunnat få sin dagliga verksamhet
på ex Willys, Intersport eller Persö. Kommunen har personal som letar upp
lämplig plats och handleder arbetsplatsen. En stor variation har kunnat
erbjudas med urval av olika dagliga verksamheter man kunnat delta i. Som
konsekvens av indragning av assistans måste fler platser i befintliga egna
verksamheter och nya verksamheter tillskapas. Bedömningen är att ett
tillskott av 5 tjänster krävs för att möta förändringen.
Tillgång till assistans har förenklat logistiken genom att brukarna med sin
assistent kan gå eller cykla till olika aktiviteter, t ex mellan daglig verksamhet
och skolan, mellan olika dagliga verksamheter, fram och åter till sin bostad.
Fler kan komma att behöva använda färdtjänst och en översyn behövs kring
olika förflyttningar. Vuxenutbildningen kan då t ex behöva förändra schemaläggning för att passa med övriga verksamheter.
Justerandes sign
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Vid daglig verksamhet behövs möjlighet att kunna stanna kvar också vid
behov av vila, då det inte alltid kommer att finnas personal i bostaden.
Vara hemma hos sina föräldrar
Idag är det ett flera brukare som tillbringar en helg, en kväll och/eller en natt
hemma hos sina föräldrar. Vanligt är att assistanstimmarna då överlåts till
föräldrarna under den tiden. Vid insats utan assistans från försäkringskassan
blir det en kommunal kostnad. Alternativt att inte längre ersätta föräldrar vid
de tillfällena.
Övergång från idag till imorgon för de som för avslag på assistans.
För att klara övergången med färre assistansbeslut behövs stärka upp antalet
anställda i boendeformen bostad med särskild service för att klara dygnet runt
bemanning. Bedömningen är att detta klaras med lägre kostnad än dagens
assistans då det kan bli mer flexibelt när inte enskilda assistansbeslut styr hur
personalen använder sin tid. Personalen kan t ex stödja fler brukare samtidigt.
För personer med stora behov, över 700 timmar/månad, kan inte
gruppbostad med nuvarande bemanning klara att tillgodose behoven.
Kostnaden för dessa är idag ca 7500: - per dygn. En lösning är att tillskapa
platser på gruppbostad som då förstärks med personal. Externa placeringar
för de här personerna kan komma kosta ännu mer per dygn varför det
alternativet troligen inte blir billigare än fortsatt assistans.
Slutsatser
Sammantaget är det ingen tvekan om att konsekvensen av minskad assistans
ökar kommunens kostnad. Det kommer att bli en ekonomisk resa som
succesivt kommer att kunna sänka kostnaden från dagens nivå till den nivån
som beslutas, men som kommer ta en viss tid. Tiden med högre kostnader än
ambitionen styrs till stor del av tillgången på rätt bostad.
En del av förändringen berör personalen, inte enbart i färre antal personliga
assistenter. Det innebär nya yrkesgrupper med högre krav på kompetens
inom området, samt krav på större flexibilitet, att kunna arbeta med många
olika individer. Man talar idag om stödpedagoger och stödassistenter. Dock
finns osäkerheter att väga in, då det finns en pågående utredning av
lagstiftningen som ska vara klar oktober 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av biträdande socialchef Peter Wallenberg, 2017-10-02
Utdrag:

Kommunstyrelsen
Biträdande socialchef
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SocN § 142 Budget, kvartalsrapport
Dnr: 2016 SocN-0128
Beslut
Socialnämndens förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att notera att Sociala sektorn prognostiserar en total negativ avvikelse mot
budget med 46,5 mnkr inklusive verksamhet för ensamkommande
flyktingbarn och flyktingmottagning. Verksamhet för ensamkommande
flyktingbarn och flyktingmottagning prognostiseras till +1 mnkr,
att notera att prognosen är förändrad med 9 miljoner sedan prognosen i aug,
samt
att godkänna lämnad rapport.
vidare beslutar Socialnämnden
att utifrån Kommunstyrelsens beslut (2017-06-07 samt 2017-09-05) om
budgetuppföljning uttala att verksamheter ska hålla sin budget för personal
och andra driftskostnader där volymerna inte ökat och arbeta för att
effektivisera verksamheter för att även inrymma de kostnads- och
intäktsförändringar som skett sedan budgeten fastställdes av
kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Sektorns driftutfall efter augusti månad är 331,9 mnkr, vilket motsvarar 84,4
procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten för den samlade
verksamheten 75,7 procent. Sektorns helårsprognos för driften är 439,8 mnkr
vilket motsvarar en negativ avvikelse mot budget med 46,5 mnkr. Den
procentuella avvikelsen mot budget i prognosen är 11,8 procent.






Justerandes sign

Äldreomsorgs särskilt boende prognostiseras till en negativ avvikelse
med 6,5 mnkr vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 6,6
procent.
Äldreomsorg ordinärt boende prognostiseras till en negativ avvikelse
md 3,3 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 3,3
procent.
Kosten prognostiseras till en negativ avvikelse med 0,9 mnkr, vilket
motsvarar en avvikelse mot budget med 36,6%.
Bemanningsenheten prognostiserar en positiv avvikelse med 0,9
mnkr, vilket motsvarar 29,3% av verksamheten.
Hälso- och sjukvården prognostiseras till en negativ avvikelse med 3,5
mnkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 11,7 procent.
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Stöd och service till funktionshindrade prognostiseras till en negativ
avvikelse med 10,1 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget
med 13,4 procent.
Socialt stöd prognostiseras till en negativ avvikelse med 22,9 mnkr,
vilket mosvarar en avvikelse mot budget med 29,9 procent.
Sektorsövergripande och övrigt prognostiseras en negativ avvikelse
motsvarande 0,3 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med
2,4%.

Sektorns investeringsutfall efter september månad är 7,5 mnkr vilket
motsvarar 75,7 procent av helårsbudgeten. Sektorns helårsprognos för
investeringarna är 9,1 mnkr, vilket motsvarar en positiv avvikelse mot budget
med 0,9 mnkr. Den procentuella avvikelsen mot budget i prognosen är 8,6
procent.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektorsekonom Katarina Ljunggren, daterad 2017-10-10
Utdrag:

Kommunstyrelsen
Sektorsekonom, sociala sektorn
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SocN § 143 Redovisning avtal med HIT
Beslut
Socialnämndens beslutar
att godkänna lämnad information.
Ärendebeskrivning
Biträdande ekonomichef Simon Lennermo ger en muntlig redovisning av
avtalet med HIT gällande uppsägning av tjänst.

Beslutsunderlag
Utdrag:
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EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-10-11

15 (24)

SocN § 144 Information om internbudget
Dnr: 2017SocN-0019
Beslut
Socialnämndens beslutar
att godkänna lämnad information
Ärendebeskrivning
Sektorsekonom Katarina Ljunggren lämnar en muntlig information om hur
arbetet med internbudgeten fortlöper.
Beslutsunderlag
Utdrag:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-10-11
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SocN § 145 Information om
vårdplaneringsprojekt
Beslut
Socialnämndens beslutar
att godkänna lämnad information
Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdschef Christina Bråkenhielm-Persson lämnar en muntlig
information om genomfört vårdplaneringsprojekt inför övergången till trygg
och säker hemgång enligt den lagstiftning som träder i kraft i januari 2018.
Eksjö kommun har varit pilotkommun i länet för införande av vårdprocessen
och är först i landet att testa vårdplanering på platta tillsammans med
vårdcentral och medicinkliniken.
Hemsjukvården omfattar idag alla åldrar och diagnoser. Mer och mer
avancerad vård utförs idag i hemmet. Vården idag ska vara personcentrerad
och inte personalcentrerad.
Vården samordnas av en vårdsamordnare på vårdcentralen som kallar till
samordnad planering inom tre dagar vid förändrade behov.
Arbetssättet fortsätter i Eksjö fram till förändringen genomförs i hela länet i
januari. Nässjö har påbörjat ”genrep” med arbetssättet och involverat fler
kliniker från sjukhuset.
Beslutsunderlag
Utdrag:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-10-11
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SocN § 146 Feriepraktik samt ungdomsprojekt
2017
Dnr: 2017 SocN0100
Beslut
Socialnämndens beslutar
att godkänna lämnad rapport.
Ärendebeskrivning
För feriepraktiken i år var 500 tkr avsatt i budget för att alla ungdomar i
åldern 16 till 18 år som sökte skulle kunna erbjudas feriepraktik under
sommaren. Totalt sökte 236 ungdomar feriepraktikplats och av dessa tackade
189 ja till erbjuden plats. Totalt fanns 206 platser och av dessa bemannade
våra feriepraktikanter 189 platser till en kostnad av 570 tkr. I år får vi 187 tkr i
bidrag från Arbetsförmedlingen som en förstärkt satsning på ungdomar som
kan ha svårt att hitta sommarjobb. Med detta bidrag blir vår slutsumma för
årets feriepraktik 383 tkr.
Ungdomsprojekt sommaren 2017
Initierat av HIA – Enheten för hälsa, integration och arbete. Antal ungdomar
som arbetat i projektet är12 ungdomar anställda på heltid under två perioder
á 4 veckor. Lönekostnaden för ungdomarna är 252 000 kronor. Två
handledare har arbetat en fyraveckors var med ungdomarna. Förarbete med
anställningar av ungdomarna, kontakter med föreningarna, planering har gett
en kostnad på 109 499 kronor. Omkostnader för utrustning bil, diesel,
arbetskläder, arbetsskor med mera, totalt 49 881 kronor. Total kostnad för
hela projektet 2017 är 411 380 kronor. Budget är på 500 000 kronor.
Beslutsunderlag
Skrivelse av Harald Arréhn, daterad 2017-10-02 och Hans Caspersson,
daterad 2017-09-26
Utdrag:

Bitr socialchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-10-11
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SocN § 147 Redovisning till IVO utifrån tillsyn av
HVB Villan
Dnr: 2017 SocN-0097
Beslut
Socialnämndens beslutar
att godkänna lämnad skrivelse, samt
att sända skrivelsen vidare till Inspektionen för vård och omsorg
Ärendebeskrivning
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ställer krav på att socialnämnden
ska säkerställa att:
 inskrivningsbeslut som anger vid vilket HVB en ungdom skrivs in ska
fattas och att tillhörande lämplighetsbedömning ska dokumenteras
 bemanningen i hemmet anpassas så att den ger förutsättningar för att
säkerställa en trygg och säker vård.
Redovisning
Utifrån inspektionens beslut samt skäl till beslutet har verksamhetens rutiner
och riktlinjer setts över och förtydligats. Riktlinjerna är kända av enhetschefer
och personal samt efterföljs i det dagliga arbetet.
I samband med att ungdomar skrivs in i den kommunala HVB-verksamheten
för ensamkommande barn och ungdomar fattas relevanta inskrivningsbeslut i
journalföringssystemet med tillhörande dokumentation av
lämplighetsbedömning utifrån 11 § 3 kap. Socialtjänstförordningen (SFS
2001:937). Då verksamheten hanteras som en helhet fattas ett
inskrivningsbeslut i samband med placering i den kommunala HVBverksamheten. Vid flyttar mellan olika enheter inom verksamheten görs
relevanta lämplighetsbedömningar som dokumenteras i individens journal.
Kommunens HVB-enheter har bemanning dygnet runt enligt 2 § 6 kap. i
Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2016:55). Enligt föreskrifterna
behöver hemmet dock inte vara bemannat under de tider på dygnet då de
placerade personerna inte vistas där. Under dessa tider ska det finnas personal
tillgänglig som kan infinna sig i hemmet utan oskäligt dröjsmål.
Beslutsunderlag
Skrivelse av enhetschef Kajsa Radonich, daterad 2017-10-02
Utdrag: Inspektionen

för vård och omsorg

Enhetschef Kajsa Radonich
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-10-11
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SocN § 148 Redovisning till IVO utifrån tillsyn av
HVB Björken
Dnr: 2017 SocN-0096
Beslut
Socialnämndens beslutar
att godkänna lämnad skrivelse, samt
att sända skrivelsen vidare till Inspektionen för vård och omsorg
Ärendebeskrivning
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ställer krav på att socialnämnden
ska säkerställa krav på delaktighet och integritet i samband med
genomförande av rumsvisitationer uppfylls.
Redovisning
HVB Björken, som inspektionen gäller, stängdes ner 2017-08-23 utifrån att
ungdomsgruppen minskade och verksamheten inte längre har behov av
platserna på enheten.
För verksamheten finns riktlinjer i rutinhandboken för grundboende hur
eventuella rumsvisitationer ska genomföras för att säkerställa kraven på
delaktighet och integritet utifrån Socialtjänstförordningen (SFS 2001:937) kap.
3 § 3. Verksamhetens riktlinjer och rutiner är kända av personal och efterföljs.
Beslutsunderlag
Skrivelse av Kajsa Radonich, daterad 2017-10-02
Utdrag:

Inspektionen för vård och omsorg
Enhetschef Kajsa Radonich

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-10-11
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SocN § 149 Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Socialnämnden beslutar
att redovisade delegationsbeslut därmed är anmälda
Ärendebeskrivning
Redovisas beslut för september, fattade enligt delegationsordning för
socialnämnden (2015-01-14, § 4), avseende








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.

.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-10-11
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SocN § 150 Anmälningsärende
Yttrande till Förvaltningsrätten i Jönköping gällande överklagade av beslut
om bostadsanpassning.
Föranmälan av inspektioner vid olika enheter samt återkopplingsmöte från
Arbetsmiljöverket.
Beslut om avbrytande av upphandling, handledartjänst.
Sammanträdesprotokoll från kommunala funktionshinderrådet 2017-09-19.
Protokoll från brukarråd Öster 2017-09-13.
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) Begäran om yttrande i enskilt
ärende, 2017-10-06
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) Beslut Lex Sarah, 2017-10-06

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-10-11

SocN § 151 Rapporter
Lex Sarah-rapport 2017-08-25 gällande sexuellt ofredande inom HVB
Almens verksamhetsområde.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-10-11

SocN § 152 Inbjudningar
Inga inbjudningar har inkommit.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-10-11

SocN § 153 Övriga frågor
Ärendebeskrivning

Ändringar i jourlista för beredskap LVU-LVM, v 47-48 och v 51-52
Ansvariga brukarråd, översyn 2017 och ny lista för 2018 görs
Sociala investeringsfonder, vilka regler gäller? Bitr socialchef informerar om gällande regler

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

24 (24)

